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পরমারাধ্যতম। শ্রীযুক্তেশ্বরী মাতাঠাকুরাণী 
স্বর্ণময়ী দেবীর শ্রীশ্রীচরণকমলেষু ₹_ 

বিনি আমার জন্ম কর প্রদ্গায়িনী, যিনি আমার 
হিমালয় ভ্রমণের অগ্রগামিনী সঙ্গিনী ছিলেন, ধিনি অকাতরে 
কত প্রকারের ক্লেশ সহা করিয়াছেন, যিনি আমার জন্মভূমি 
ও স্বর্গ হইতেও গরীয়সী, তাহার পবিত্র শ্রীশ্রীপাদপঞ্জে 
দরিদ্রের বগুসামান্ মাতৃভক্তির উপহার জান্তরিক ভক্তি 
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যোগী ( নাথ) সম্প্রদায়-_গোরক্ষনাথ ইহাদের গ্রবর্তক। গাড়োয়ালে 
এই সম্প্রঙ্গায়ের অধিকাংশ লোকই বিবাহাদি করিয়! সংসার বাত্র নির্বাহ 

করেন। ইহার! শিব পৃজ! করিয়! থাকেন এবং মৃত্ার পর ই"হার্দিগকে 
সন্নযাসীঙ্গের মত সমাহিত কর! হয়। 

বৈষ্ণব (বিরাগী )-_ইছারা বিষুছ। রাম ও কৃষ্ণের উপাসক | হ'ছাদের 
আচার ব্যবহার হিন্দুর স্থায়। ই'হাদের অনেকে নন্বপ্রয়াগে বাস করিয। 
থাকেন ও খুব সমৃদ্ধিশালী এবং নন্দপ্রয়াগ হইতে বদরিকাশ্রম পর্যন্ত 
বৈধব সাধুদের জন্ত সদাব্রতের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে 
শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আছেন। 

পাহাড়ীয়া অত্যন্ত অপরিফার, গায় ভর্গন্ধ, চক্ষুর ব্যারাম বহু লোকের 

আছে। ইহারা কাপড় প্রায়ই পরিফার করে না। 
আমার তৃতীর পুত্র শ্রীমান প্রবীর কুমার সেন এই পুস্তকের প্রুফ, 

দেখিবার সমর অনেক সাহায্য করিয়াছে । 

পাঠক পাঠিকার! আমার গ্রন্থ পাঠ করিয়! তৃণ্ত হইলে আমি 
ক্তার্থ হইব। 

৬ই তাজ, জন্মাষ্টমী, বিনীত গ্রন্থকার। 
ময়ষনসিংহ। 

১৩৩১ বঙ্গাববাং। 





জীশীসদাশিবে! জয়তি 

ভূমিকা 
আমি এই পুস্তকের জন্ত একটা ভূমিক] লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। 

হা লিখিতে আমার আপত্তি এই যে, এই সকল লিখিতে আমার একটা 
মহান অন্তরায় রহিয়াছে, আরম পাঠ?কর রুচির দিকে লক্ষ রাখিয়! 

লিখিতে পারি না) কেবল নিজের কথা লিখিয় ফেলি। আমি জানি 
আপনাকে শুধরাইরা লওয়ার জন্ত তীর্থ ভ্রমণ করিতে হয়, এখনকার 

দিনে কয়জনে একথা ম্বীকার করিতে পারে? কেহ কি আপনাকে 

অণ্ুদ্ধ মনে করে? এখন যে অব্রাঙ্গণ সমস্ত বর্কে সমান দেখার 

ফ্যাসন চলিতেছে । এইক্ষেত্রে আমার মধ্যে অশ্ুন্ধতা রহিয়াছে তাহা 
দুর করার জন্ত তীর্থ ভ্রমণ করিতে হইবে; এতাৃশ ভাব উপস্থিত হইবার 
ফাঁক (অবকাশ ) কোথায়? থাক সে সকল কথ; অগতা। নিজের 

কথ! বলিতে হইল। 

আমি একজন সিদ্ধ পুরুষের সঙ্গলাত করিয়াছিলাম; বারদীর 
শ্রীপ্ীঞঠলোকনাথ ব্রক্ষচারীর বিষয় ধাহাদের জান! আছে, তাহার! 

জানিবেন, তিনিই সেই দিদ্ধ পুরুষ ও আমার উপদেষ্ট।। তিনি এখনকার 

বক্কাদের গায় আমার প্রতি উপদেশ বর্ষপ করেন নাই; এইত সমাঞ্জের 

পক্ষে সম্ভব কথ! উঠিতেছে, তিনি আমার পূর্ববজন্মের সহচর ; আমার 
গভ জন্মের শরীরটা তাহার সমঞ্ষে পাত হুইয়াছিল। আমি এই জন্ম 
গ্রহণ করিয়। তাহার সহিত মিলিত হইলে, তিনি এক জীবনে জামার 
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তই জীবনের কার্ধয দর্শন করিয়া একদা নিভৃতে আমাকে বলিলেন, 

“তুই বে গু কাটিতেছিদ্ অর্থাৎ বাহ! তোর করনীয় নহে তাহাই 

করিতেছিস। ইহ কি টের পাস? আমি বলিলাম, প্না”। তিনি 

«ভোর চক্ষের একরূপ পর্দা! পড়িনা গিয়াছে) ঘা, এই পর্দা কাটিয়া 

গেলে তোর দিবা জানের উদয় হইবে।* ইহার পরে, আমি উত্তরাথও | 

অর্ধাহ ছিমালয় হইতে নামিয়! আর্যযাবর্থের করেকটা তীর্থ দর্শন করি, 

এখন দক্ষিণ দিকে দ্বারকাভিমুখে বাওয়! যাক স্থির করিলাম। তখন 

্রা্ধি বশঙঃই হউক বা আন্ত কারণেই হউক, এতদূর যাওয়া! আমার 

কর্তব্য নর, ইগও বুঝিলাম। এই বুঝ, আমার গতি রোধ করিতে 

পারিণনা। আমি দ্বারকা পর্যন্ত যাইতে বাধা হইলাম। তথা হইতে 

ফিরি আসিতে মাসিতে নিদ্ধান্ত হইতে লাগিল দ্বারকার দিকে যাওয়া 

আমার কর্তবা নয় বুঝিলাম, তথাপি যাইতে হইল। এইত দেখি 

অকর্তব্য করিতেছি। 

এই দৃষটিটা ক্রমে ক্রমে আমার পরব্ী কার্ধ্য কলাপের প্রতি ও গাত 

করিয়। বুঝিলাম, গুরু যে জামাকে ও কাটিতেছি* বলিয়াছিলেন, দে 

কথ। দেবি ঠিক হইতেছে । কাজেই আমার বলিতে হয় আমার তীর্থ 

ভ্রমণের ফলে মশুনধিক্ষয় অর্থাৎ আমার চক্ষুতে যে পর্দা পড়িয়াছল 

ভাহা কাটান হইয়াছে। অন্তের| এই ভাবে নিজগত বিশেষ বিশেষ 

অশ্ুদ্ধতার অন্তিত্ব টের পাওয়ার নুযোগ পায়না, এবং তীর্থ দর্শন দ্বারা 

তাহার ক্ষয় হইলেও তাছা মন্ধুষ্ভব করিতে পার়েনা। ন্ৃতরাং তাহাদের 

পক্ষে তীর্থ মছিম। বুঝা! কঠিন ব্যাপার। তবে আমার বখন অশুদ্ধত। 

রহিত হইরাছে, অঞ্ঠদধের ও তেমন হুইবে, আমি না বলিয়া! পারিনা। 

আমাকে তৃমিক! লিখিতে গিলে, আহি এ্ঠটাই লিখিতে পারি । মনে 

রাখিতে হইবে, আছি এরূপ লেখ! ও একটা অকর্তব্য বলিয়াই জানি । 



1৩/০ 

যাহাদের মধ্যে বথার্থ হিনুরানির বীজ নিহিত রহিয়াছে, তাহারা 

তীর্থের বিশিষ্টত! স্বীকার ন! করিয়া! পারেন, এই বিশিষ্টতা 950180000 

নহে। আমাদের মত হিন্দুর ভাব এই যে, আমর! উচ্চস্থান হইতে 

ত্রষ্ঠ হইকা কলির পাপী মনুষ্যদিগের মধ্যে এখন অবস্থান করিতেছি 

উহাদের ব্যবহার, ভাবন্তঙ্গী, চাল চলন আমাদের পক্ষে নিতান্ত অসহনীয়, 
কাজেই সহজে এই অবস্থ। কাটাইতে বাস্ত থাক। বে গ্গোযের জন্ত 

এই দগুতোগ হইতেছে, তীর্থাদির সাহাধো তাহ! কাটাইতে আমরাই 

উদগ্রীব থাকিতে পারি। অন্ত যে সকল মনুষ্য অন্থিহিত আধ্যজনোচিত 
হস্কার প্রভাবে আমার লিখিত এই সকল কথার প্রতি কিয় পরিমাণেও 

আস্থা করিতে পারে, তাহার! ও তীর্ধ ধাত্রার প্রতি আগ্রহ না করিয়া 

পারে না । আব যাচারা কলির উপবুক্ত মনুষ্য, এই এক জন্মেই জন্ম 
জানে; কেবল ইহ জীবনে সুখের অনুসন্ধান করিয়া! বেড়ায়, পরকালের 

ভাবনা কর! মূর্ধের কর্ম বোঝে, তাছার। আন্মদোষ ক্ষালন কথার ভাবই 
বুঝিতে পারে ন।, দেই নিঞ্জ দোষ দুবকরনার্থ তীর্থ যাত্রার আবশ্তকতা 

বুবিবে কিরূপে ? সেই শ্রেণীর পাঠের জন্তু তীর্থ প্রসঙ্গের পুস্তক লেখ! 
অনাবশ্তক। আমরা এতকাল সমাক্ষের অধিকাংশ লোককে এই হলেই 

ফেলিতাম, এখন দে তাহাদের মধো এমন একট! প্রবল ধাক। উপস্থিত 

হইয়াছে বে, তাহার ফলে অনেকে গড্ডলিক! প্রবাহে ভাসিরা যাইতে 

ইতন্ততঃ করিতেছে । এমন অবস্থাতে তীর্থ প্রণঙ্গ শুনিবার লোকাধিক্য 

হইবার সম্ভাবন! করা! যায়। 

২১৩ নং শিবালয়, কাশী । 

€ই আশ্বিন, ১৩২- সন। ] বিজানগী ভারতী 





নিবেদন 
সে আজ বহুদিনের কথা। মইনপুরী থাকিতে ভট্টাচার্য্য এগ 

সন্স এর মালিক শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাস্পাতালের বারেন্দায় 
বসিয়। বদরিকা শ্রমের গল্প করিতেন, তিনি তথায় গিয়াছিলেন। এখন 

আর তিনি হহ জগতে নাই। তখন একবারও মনে করি নাই যে 

আমার ভাগ্যে বদরিকাশ্রম দশনলাভ ঘটিবে। দেখিতে দেখিতে 

২০ বৎসর কাটিয়া গেল। জীবনের কত পরিবর্তন হইয়াছে, কত 

আপদবিপদ মাথার উপর দিয়া চলিয়: গিয়াছে । পরে শ্ীযুক্ত জলধর 

সেন মহাশয়ের (এখন রায় বাহাদুর ) “হিমালয়” পাঠ করিয়! 

হিমালয় ভ্রমণের আকাক্া গ্রবল হুইয়! উঠে। তাহাও কার্ষো পরিণত 

করিতে কত বংসর কাটিয়া! গেল। 

শ্রীযুক্ত জলধর বাবুর পুস্তক খানার ভাষার লালিত্য এত মধুর এবং 
এত হ্ৃদরগ্রাহী যে আমি তাহ। বারংবার পাঠ ফরিয়াও সম্পূর্ণ তৃপ্ডিলাভ 

করিতে পারি নাই এৰং স্কানে স্থানে তাবাবেশে অশ্রু সম্বরণ করাও 

অসম্ভব হইয়াছিল, কিন্ত আমার এই গ্রন্থের কথা শ্বতস্ত্। 
এই পুস্তকে বর্ণশুদ্ধি এবং ভাষাগুদ্ধি সম্পূর্ণ ঠিক হইয়াছে বলির! 

মনে করিতে পারি না, তবে আশা আছে সহৃদয় পাঠকবর্ণ নিজ গুণে 

অল্লায়াসে অগুদ্ধি শুদ্ধ করিয়। লইতে পারিবেন। ভগবান ভাবগ্রাহী, 
ভাষাগ্রাহী নন, কারণ শাস্ত্রে জাছে “ভাবমিচ্ছত্তি জেবত1”। আমার 

তাবার লালিত্য নাই তজ্জন্ট পাঠকপাঠিকাগণ ক্ষমা করিবেন। আমি 
সাহিত্য লিখিতে বসি নাই। আমি লিখিতেছি ভ্রমণকাহিনী । বর্ণভদ্ধি 
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ভাষাদোষ গ্রভৃতি শিশুশিক্ষার বিষ না ভাবিয়া যাহাতে ভগবানের 

: চরণে মাথা দটাইতে পারা যার তাহার শুধু আতাষ প্রদান করিয়াছি। 

আর চে করিয়াছি শা ও বৈধৰ ছিদুগণ যাহাতে কেদারনাধ 

ও বারিনারারণের মাহাত্বা গ্রচার করেন। কতট। কৃতকার্য হইয়াছি 

বরিতে পারি না। কেদার ও বারিকাশ্রমের বিষয় অনেকেই অবগত 

মছেন। আজিমগঞ্জের নিকট একজন ভাক্তার আমাকে জিজ্ঞাসা 

করিলেন 'কোথায় গিয়েছিলেন ? আমি বলিলাম বদরিকা শ্রম হইতে 

" আিতেছি। তিনি বিশ্মিত হইয়া উত্তর করিলেন মে যে বহুদুর | 

তীত শের বংপত্তি নিদানাগমরতরীর্ঘৃষিজ্টগলে গুরৌ। খা 

মেবিত জল, তৃমি, গর্বাভামিকে তীর্থ বলে) ইহ! অমর সিং অমরকোষে 

বলিয়াছেন। পাপ হইতে যন্ধারা মুক্ত হওয়। যাঁর তাহাকেও তীর্থ 

বলে। পাপ হইতে উত্ীর্ঘ হইবার অন্ত সকলেরই তীর্থগমন কর কর্তবা। 

ছিমালয় ভ্রমণে দোযালক্ষ পর্বত ও ৮৪ লক্ষ তীর্থ অতিক্রম করিতে 

হয়। অন্তঃ গাগারা মন্ত্র পড়াইবার সময় এই ভাবেই বলিয়া ধাকেন। 

পশ্চিষে কাশীরে ৬মমরনাথ, গাড়োয়াল জেলায় ৬কেদারনাথ ও 

৬বসীনাধ, পূর্বে নেগালে ৬প্পতিদাথ, উত্তরে কৈলাশ পর্বত 

ও মানস সয়োধর প্রসিদ্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ মকল বিরাজিত। অপর 

মি হদুনা, গঞ্গা ও বর্পূত্র সকলই হিমালয় হইতে বহির্ত হইয়া 

অসংখা উপনদীর সহিত মিলিত হইয়। অবশেষে সাগরে পতিত 

হইনাছে। যেখন পুতোংপাদন দ্বার! পিভৃখণ। খধিগ্রণীত শাসন 

অধারন দ্বার! খহিখণ হইতে মুক্ত হওয়। যায় তদ্প তীর্থনর্শনাদি, যাগ, 

হজ, ও পৃজা বার! দেবখণ হইতে মুজ হওয়া যায়। হিমালয়ের 

গ্রত্তোক স্থান পবিত্র ফেনন! ইহা কোনও গ্রাচীন স্মৃতির সহিত 

বিড়িজ। বহস্বান দর্পন এবং বান পর্যটন করিতে করিতে 
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যদি কেহ পূর্বা জম্মের বিশেষ সন্বন্ধের স্থানে উপস্থিত হয়, তবে ছঠাং 
তাহার পূর্বস্থতি জাগরিত হইয়া উঠিতে পারে কিন্তু একন্থানে বসির! 
বহ্দাধনতজন করিলেও এটি সহজে লাত হয় না। কোন স্থানের 

সহিত কাহার কি সম্বন্ধ তাহা বলা যায় না। যোগাযোগ হইলে 

তাহা স্বৃতিপথে উদয় হইয়া থাকে । তাই বলিয়া! ইহ! সকলের ভাগ্যে 

ঘটে না। তীর্ঘব্রণ বিষয়ে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন__ 

তিক্ষাভুজোনিবর্তস্তাং ব্রাহ্মণ! বতয়স্চযে। 

ক্ষতৃজ্ঞো ধবশ্রমায়াস শীতার্ি মসহিষবঃ ॥ 

তে সর্কে বিনিবর্তস্তাং যে চ মিষ্টতৃজো| দ্বিজাঃ | 

পক্কাননলেহ্ পানানাং মাংঙানাঞ্চ বিকল্পকাঃ | 

তেপি সর্কে নিবর্তস্তাং যেখপি হুদামুযাধিনঃ | 

ধাহারা তিক্ষাতোজী, ধাহারা ক্ষুধা, তৃষা, পথের ক্লেশ, ও লীত 

সছিতে অপারগ, এরপ ব্রাঙ্ষণ সন্ন্যাসী প্রত্যাবর্তন করুন। ধীহারা 

মিষ্টাভোজী, পকান প্রিয়, লেহ, পান, ও নানাগ্রকার মাংল ভোজনে 
রত, তীহারাও নিবর্ত ছউন। আর যাছারা পাচকের পশ্চাতে 
অনুগমন করেন তাছারাও আসিবেন ন|। , 

বহু প্রাচীনকালে ভাগীরথী, অলকাননা, মন্দাকিণী ও অন্তা 

নম্ীতটে চিরতুষারাবৃত ছিমালয় হইতে হরিঘার পর্য্যন্ত মুনি খষিদের 

আশ্রম ছিল। গাঢ়োরালের গ্ঠায় নির্জন ও নান। বিষয়ে গ্ুবিধ! জনক স্থান 

ভারতে আর কুত্রাপি নাই। এই স্থান হিনুধর্শের জন্মহূমি। মহ 
বোবাস মর্বতী গঙ্গার তীরে গুছাতে বলিয়া! সমস্ত পুরাণ ৪ যছাতারত 
লিখিয়াছেন। এই প্রকার কধিত আছে যে তাহার দশ হাজার 

শিষ্য ছিল। ইহা ছাড়! কাশপের আশ্রগ বরিকা শ্রমে, কগিলের জাশ্রষ 
ছুরিঘারে, ব্যাস ও দৈমিনির আশ্রম সরস্বতী নদীর তীরে ছিল। 
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মোটের উপর এই দেশ হিনুধর্মের জন্মভূমি। বেদ ও পুরাণ যাহা কিছু 

আছে সমস্থ এই গাটঢোয়!লে লিখিত হইয়াছিল। 

এই দেশকে গাট়োয়াল বলে কেন? ধর্দিও শঙ্করাচার্যা কেদার ও 

বদরিকা শ্রমে গিয়াছিলেন তথাপি শঙ্কর বিজয় নামক গ্র্থে ইনার নাম 

উল্লেধ নাই। ইহাতে বুঝ! যায় ১২৯০ ধৃঃ অঃ পরে এই স্থানের নাম 

গা়োয়াল হইয়াছে। সঙ্ক্ন করিবার সময় কোনও কোনও পুরোহিত 

গাঢ়োয়ালের পরিবর্ধে গঢ়পাল দেশ উচ্চারণ করিয় থাকেন। কণক 

পালের বংশের কোনও রাজ! এই দেশকে গঢ় বলিতেন এবং তাহার 

নামেয় পদবীর অনুসারে গড়ে! পাল শক ব্যাহার করিতেন। গঢ়পালের 

অপত্রংসে গাঢ়োয়াল হইয়াছে। 

গাড়োয়ালে যে সকল সাধু সামী বাম করেন তাহাদিগকে নিয়লিখিত 

ভাবে বিদ্তক্ত কর| বাইতে পারে। ব্র্গচানী-_ইছার! মস্তক মুও্ডন 

করেন, শিখা রাখেন এবং যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়! থাকেন। ইহার! 

বেজ পুরাগ বিশ্বাস করেন এবং মৃত্ঠার পর তীহাদিগকে দাহ করা হয়। 

কূচিং এই গ্রকার লোক এখনও দেখিতে পাওয়! যায়। 

সন্লামী--এই সকল যোগী শঞ্করা চার্ধা ও দত্বাত্রেরর পর হইতে সম্ভৃত 

হইয়াছে । এই মল্লামীর। দশ দলে বিভক্ত এইজন ইহার! দশ নামা সন্নাসী 

বলিয়। অভিথিত হইয়। খাকেন। ইহার! গাড়োয়ালে গ্রামের মধ ঘরবাড়ী 

করিয়। বসতি কৰিতেছেন। অনেকে বিবাঃ করিয়াছেন এবং তাহাদের 

জহি আছে। ইছাদের যজ্ঞোপবীত নাই, অনেকে গৈরিক বসন পরিধান 

করেন এবং গায় তথ্য মাধিয়া খাকেন। মৃষ্থার পর দেহ সমাহিত হইয়া 

থাকে। তাহায়। সাদাসিধ। তাবে জীবিক! নির্বাহ করিয়। থাকেন। 

ডাহাদগকে দেখিয়। গাড়োয়ালের বহু স্ত্রীলোকের! ও সঙ্গ্যামিনী সাজি়াছেন। 

স্বধীকেশের বিখ্যাত কীলীকবলী বাব! এই শ্রেনীতৃক্ত লোক ছিলেন। 
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আসাম হইতে 

জর । এএন্ক ওম গসন্ল্রিভভ্র্ঞ 
“রথ্যান্তশ্চরতভ্তথ! ধতজরৎ-কন্থাঞ্চলন্তাধবগৈ:, 
সন্রাসঞ্চ সকৌতুকঞ্চ সরুপং ৃষ্টস্ত যে নাগরৈঃ। 
নির্বযাজীকৃত চিৎ্মুধারস মুদা নিদ্রায়মাণস্ মে, 

নিঃশঙ্কঃ করটঃ কদ! করপুটা ভিক্ষাং বিলুষিষ্যাতি ॥ 
গঙ্গাতীরে হিমগিরিশিলাবন্ধপদ্মাসনন্ত, 
ব্রহ্গজ্ঞানাভ্যসনবিরধিনা যোগনিদ্রাং গতন্ত। 

কিন্তৈর্ভবাং মম সুদিবসৈর্ধতর তে নির্বিশঙ্কা:, 
সম্প্রাপস্তস্তে জরঠহরিপা গাত্রক গুঁবিনোদম্ ॥৮ 

যাত্রা! 

বহু বৎসরের বিজড়িভ-স্বৃতির তামোময় গহ্বর হইতে আশা এখনও 

নির্বাপিত হয় নাই তাই নান! প্রকার বাধাবিপ্রসব্বেও যখনই মনকে 
দন হইতে দৃ়তর করিয়া আয়োজন গ্রয়োন অভাব অভিযোগ নিবারণ 
করিতে অগ্রসর হইলাম তখনই এক অব্যক্ত স্বদয়বিদারক শ্বতি 
মানসপটে উদ্দিত হইতে লাগিল। গত শ্রাবণ (১৩২৬ বঙ্গাবাঃ ) মাসে 

যখন শ্রশানের বহি বুকে করিয়া হিমালয়ে ঝাঁপ দিয়াছিলাম তখন 

ক্কৃতকাধ্য হইতে পারি নাই। আজিও তাহ! বিঢ্যতের মত চমকাইয়া 

দের়। নৈরাশ হৃদয়ে বাহ! কিছু আয়োজন কর! বায় তাহাই বিফল 

হয়। তাই মনে হইতে লাগিল যে, আমার এত সব সাজ সরঞ্জাষ লইয়া 



২ কেদরার-বদরি পরিভ্রমণ 

শেষে কি বিফল মনোরথ হইয়! প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। আমার 

পত্ধী জীবিত থাকিতেই হিমালয় ভ্রমণের অভিলাষ হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া 

রাধিয়াছিলাম কিন্তু তাার অভাবে এখন আর মনের বল নাই, সহায় 

সম্পদ নাই, এই বিশাল দুঃখ দ্ারিদ্রতাপৃ্ণ সংসারের মধ] দিয়া ধীরে 

ধীরে পরপারের দিকে অগ্রসর হইতেছি। তাহার স্বৃতিটুকু তুষানলের 

মত ভ্রায় মধ্যে ধিকি ধিকি করিয়া এধনও জলিতেছে। এ যন্ত্রণা 

কুকভোগী ছাড়া অপরের বুঝিবার কি দাধা আছে। সকলই নীরবে 

সহ করিতোছ। যে দিকে তাকাই তাহারই অভাব শুধু দেখিতে পাই। 

চিন্তা়। জায়তে হঃখং নান্তথেছেতি নিশ্চয়ী | 

তয়াহীনঃ সুখী শান্ত; সর্বক্র গালতস্পৃহঃ | 

এই চিন্নাই আমাদের দুঃখের হেতু, অপর কিছুই নছে। এই 

চিন্তাই জাগ্রত অবস্থায় সকলেরই সাথী, ইহাকে যে ত্যাগ করিতে পারে 

সেই নুখী হইতে পারে। যে লোক ইহা নিশ্চয় বুঝিয়াছেন তিশিই 

এ নংসারে সেই ভীষণ চিন্তা-শক্রকে পরিত্যাগ করিয়া! সকল বিষয়ে 

নিষ্পৃহ হইয়া ন্থখী ও শান্ত হইয়া থাকেন। সংসারকে অনিত্য জানা 

সত্বেও যদি এই চিন্তাতোত হইতে মুক্তি পাইতাম তবেই জীবনে শাস্তি 

মিলিত কিন্তু কৈ তাছাত হইল না। অর্থের প্লোর নাই, সাহাধ্য 

করিবার লোক নাই কিন্তু উপরয়াল। ত একজন আছেন তাই তাহার 

আশ্রয় শ্ময়ণ কবিয়! যাত্র! কারলাম। 

৫ই জোষ্ঠ, ১৩২৮ বঙ্গাবব1:-_ 

বৃষ্টির দিন, রান্ত! খাট মবই কর্দমে পরিপূর্ণ, নঙ্গের জিনিষগত্জ পূর্বেই 

নৌকার পাঠাইয়। নিয়াছিলাম। আমার হোষ্ঠ পুত্র শ্ীমান সুধীর 

পূর্বেই নৌকাতে সব ঠিক কারবার জন্ত চলিয়া গিয়াছিল। আমার 



যাত্রা ত 
পসরা সপ সরি ই ৯৯ সিসি সি সিসি সিসি সি সস সিসি এ সি বি পি আসি 

সঙ্গে সর্ব কনিষ্ঠ পুত শ্ীমান শান্তি ও কন্তা শ্রীমতী ননী ও একজন ফি। 
এই করজনে বিকালবেলা যাত্রা করিলাম। বাসা হইতে নৌকার ঘাট 
গ্রার ২ মাইল। তথায় পৌঁছিতে সন্ধা! হইল। গ্রীযুক যোগেশ চর 
ভট্টাচার্য মহাশরও নৌকা! পর্ধাস্ত আমার সঙ্গে চলিলেন। হারও 
একান্ত ইচ্ছা ছিল যে আমাদের সঙ্গেই রওনা হন কিন্তু এ গরীব 
বাঙ্ধণের ইচ্ছা আর ফলবতী হইল না। একদিকে তাছার অর্থাভাৰ 
এবং অপর দিকে সংসার প্রতিপালন। তিনি শাস্তি ও ননীকে খ্বই 
ম্নে€ করেন। তাহার বিদায়ের সময় ননী কীদিয়া ফেলিল। তিনি 
ছোট ছেলেমেয়ের মত কীদিতে আন্ত করিলেন। একেই আমার 
দন ভাল নয় তাছার উপর এই হৃদয়বিদারক দৃষ্ঠ দেখিরা আমিও 
সরল সম্ঘবণ করিতে পারিলাম না। প্রায় আধ ঘণ্টা এই ভাবেই 
কাটিল পরে অনেক কষ্টে তিনি বিদায় গ্রহণ করিনার সময় নৌকাখানা 
ধরিয়া যখন বদরীনাথ ও কেদার নাথের উদদন্তে ভাঙ্গা গলায় জয়ধ্বনি 
করিলেন তখন মনের অবস্থা অগ্তরূপ হট গেল। সেই বদরীনাথেয 
উদ্দেশে মস্তক নত করিলাম এবং তীছারই শ্রীচরণে মন অর্পণ 
করিলাম । 

রাত্রিতে নৌকাতে রায়া করা গেল পরে আধারাদি করিয়া শন 
করিলাম। পরদিবস প্রতাষে নৌকা ছাড়িয়া দিল। 

৬ই জ্যৈষ্ঠ _ 
নৌকা রাঙ্গানী দিয়! চলিতে লাগিল, এই পাহাড়ী নদীর, ও 

তাঙার উতয় পার্ের প্রাকৃতিক দূত অত্যন্ত হুদ _-কোখাঁও বা 
উভয় তীরে ভীষণ জঙ্গল, কোথাও বা মিযিদের প্রাম--তাহার! ঢা 
বাধিয়া ঘর করিয়া বমখাস করিতেছে) ইহার! চাদ আবাদ করে। 



৪ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 
তিনটি পি টিসি পিস শি সি ০ শসা আপি আমি স্তর ০০ 

ভস্মি্িস্স্ি্মসিি্ 

পালিত জন্ধর মধ্যে মহিষ, গরু, শুকর, ছাগল ও মুগি। চাঁও তামাক 

পাইলে ইহার খুব সুখী হয়। ইহার বিনিময়ে ইহাদের নিকট হইতে 

মাছ পাওয়! যার) আমরা কিছু পাইয়াছিলাম। সমস্ত দিন নৌকা 

চলিল মন্ধযার সময় একটা চড়াতে নঙ্গর কর! হইল। আহারাদির 

বন্দোবস্ত নৌকাতেই করিলাম। 

পই জ্যৈক্ট__ 

বাতি ঘাটে বেল! ১২২টার সময় “ছোট জাহাজ* (79৬৫০: 

98981067) পাইলাম এবং ১২টার সময় রওনা! হইয়া ৫টার সময় 

সুবন্সিরিমুখ পৌহুছিলাম। সমস্ত রাত এখানে মশার উপদ্রবের 

মধ্ো প্লেটে কাঁটাইতে হইল। পরদিবস ভোর বেলা ডাকজাহাজ 

(00811 8০৪0)61) পাওয়৷ গেল। 

৮ই জ্যৈষ্ঠ-_ 

দিন রাত্রি এই বড় জাহাজে থাকিয়! পর দিবদ মকালে ৯টার সময় 

আমিনগাও পৌহছিলাম। 

৯ই জোষ্ঠ_ 

আমিনগাও ডাকঘরের নিকট একটা বড় তেতুল গাছ আছে 

সাহার নিচে পূর্বে কয়েকবার রার! করিয়া খাইয্বাছিলাম-_ 

এবারও তাহাই করা গেল। কিন্তু পূর্বে ছিল একভাব এখন 
অন্ভভাব। পূর্বে সমস্ত আয়োজনই আমার পথ্বী করিতেন কিন্তু এখন 
মমগই আমার প্গতর খাটাইয়া* করিতে হয়। সেযাহাহউক আহারাদি 

ঝরিয়৷ ছ্েশনে আনিয়া! ডাঁকগাঁড়ির জন্তু অপেক্গ| করিতে লাগিলাম। 

ইহার মধো একটা কথ! বলিতে তুলিয়! পিয়াছি। বদতিতে বড়দিও- 



বাত্তা ৫ 

' ঝাষের ডাকার খয়েরউদ্দিনের সহিত আলাপ হইয়াছিল। পূর্বে বঙ্গ 
ইহার নাম গুনিাছিলাম কিন্তু সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় কখনও হুর 
নাই। তাহার সহিত আলাপে বেশ আননলাভ করিলাম--বয়স 
প্রার ৬* বর, তিনি কাবুল যুদ্ধে গিয়াছিলেন এবং লর্ড রবার্ট 
(50 7০১৪78)এর অধিনে কান করিয়াছিলেন। এই ডাজার ও 

তেঁতুলতল| তাহার মুগলমান চাকরকে দিয়া রাম করাইয়! আহারাদি 
শেষ করিয়া নিলেন। এক সঙ্গেই রওনা হইলাম আমার থার্ড 

ক্লাসের টিকেট আর তাহার ছিল ইনটারের টিকেট। কাউনিয়াতে 

যাইয়া গাড়ী বঙ্লি করিতে হইল। আমরা তাড়াতাড়ি করিয়া 

উঠিয়া! পড়িলাম কিন্তু ডাক্তারের চাকর আর উঠিতে পারিল না-_ 

সে কাউনিয়াতেই পড়িয়া রহিল--ডাক্তার বেগতিক দেখি রংপুয়ে 

নাবিয়! গেলেন কারণ তাহার চাকরকে ত আর ফেলিয়া এতছুয়ের 

রাস্তা অমৃতসহরে যাইতে পারেন না। এই সব ছুর্ঘটনা শেষ রাকিতে 

ঘটে। ভোরবেল! আমর! দিনাজপুরে পৌহুছিলাম। আমর! যে 

ট্রেনে আদিলাম সেই ট্রেনে দেশবন্ধু প্ীযুকচিতরঞজন দাস মহাশয় 
ও সহযোগিত। বর্জন সন্বন্ধে বজ তা দিতে দিনা পুরে আমিলেন। 

প্টেশনে আসি! দেখি লোকে লোকারন্ত। তখনও তাল রকম ফরসা 

হয় নাই। অনেকের হাতে লঠন। মনে হইল যেন সহরের সমস্ত লোকই 
তাকে অত্যর্থন করার নিষিতত সমাগত হই়াছে। ছ্রেশনের বাহিরে একটা 

কটকও নির্মাণ করিয়াছে। তিনি তখন ষ্েসনে নাধিয়! ওএটিং রষে 

বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। আমরাও এ তীরের হাত হইছে মুক্তিলাত 
করিয়! গন্তবা স্থানে রওন! হইলাম। আনেক কণ্ঠে একখান! ঘোড়ার 

গাড়ী পাইলাম। বখন বাসায় পৌঁছলাম তখনও সকলে ঘুম হইতে 

উঠে নাই। গাড়ীর শষ পাইয়াই নহ্ ও কুটি মহ! উল্লাসে দয়জ! 



৬ কেদার-বদরি পরিজ্মণ 
কত পা পে পাপী তা িপিস্পীসপ পাটি শীলা পিপিপি সসিসপিসপা পাপা পাসপিশিম্পাসসপসি পিপল 

খুলিয়। বাছির হইয়া আসিয়াই শাস্তিকে কোলে নিল। ইহারা যে যে 

শান্ির সহোদর ভাই, মকলেই মাতৃহারা। শাস্তিরও মহ! আনন্দ, 

নন্ু ও কুটিকে পাইলে মে সকলকেই ভুলিয়া যায়, তথন আর আমার 

কাছেও আমিতে চায় না । এই মাতৃহীন শিশু যে কত অভাব বোধ 

করিতেছে তাহার ইয়ত্ব নাই। সব বুঝে না এবং বুঝাইয়া বলিতেও 
পারে না। যখন নীরবে ইহার বিষয় চিন্তা করি তখন আমার 

মনে যে কত ভাবের উদয় হয় তাহ! লিখিতে পারি না। এই শিশুকে 

আমার ক্রোড়ে দিয়াই যে তাহার গর্ভধারিণী হ্র্গধামে চলিয়! গিয়াছেন। 

আমিও উহাকে ছাড়িয়া কোথাও থাকিতে পারি না আর থাকিবার 

ইচ্ছাও নাই। ইহাকে ছাড়িয়া আমার স্বর্গে যাইতেও ইচ্ছ। করে না। 

তাই শাস্তিকে নিয়াই আমি সুদুব কৈলাশ পর্বতস্থিত বদরিকাঁশ্রমে 

যাইতে স্থিরসংকল্প করিলাম। রান্তাতে ষে প্রকার কষ্ট কেন পাইন! 

এইট পিশুকে কোথাও রাখিয়া যাইতে পারিবনা। দিনাজপুর আমার 

কনিষ্ঠ মান ব্রজেন্্রকুমার সেন ডাকবিভাগের অুপারিন্টেণ্ডে্ট। 
এখানে ৩ দিবস থাকিলাম। 

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, গুক্রবার-_ 

অতি প্রতাষে উঠিয়! ভগবানের নাম করিয়া রওনা হইলাম। 
আমার নহিত আমার পরমারাধ্যতম! শ্রীযুক্ত! মাতাঠাকুরাণীকে& 

সঙ্গে নিলাম আব শ্রীমান শীস্তিত আছেই। ঘোড়ার গাড়ীতে 
বাস! হইতে বাহির হইয়া কিছু দুর যাইতে না যাইতে ঘোড়া বিগরাইয়া 
গেল, গাড়ী আর চলে ন! আমর! তাড়াতাড়ি নামিয়। পড়িলাম নচেৎ 
গাড়ীখানা উপ্টাইয়। যাইত। আমার কনিঠ সহোদর শ্রিমান 
বজেজকুমার সেন ও মঞ্ষশ্বলের ডাকঘর পরিদর্শনের জন্ত রওন! হইলেম। 



যাত্রা ৭ 
পা পপ প্র পরি স্পস্ট সা পাপ পি পাপ ৯ সি সি ০ পদ সিটি 

তিনি কাটিহার হইয়া পরে অগ্ঠঙ্ ধাইবেন। আমার ছেলের! ও কন্ত। 

ননী এবং ত্রাতপ্পুত্রবাও গ্রেশন পর্যন্ত পৌছাইয়া দিতে রওনা হইল। 

তাড়াতাড়ি ্টেখনে যাই থার্ড ক্লাসের আড়াইখানা টিকেট থরিঘ 
করিলাম। কিছু সময় পরেই ট্রেণ আদিণ। বিদায় কালীন শ্রীমতী ননীর 
ছল ছল চক্ষু দেখি আমার বুকের মধো ছ্যাং করিয়! উঠিল) উহাকে 

ফেলিয়া যাইতে খুব কষ্ট হইতে লাগিল। সে ফৌপাইয়া কান্দিতে 
লাগিল। তাঠার ছুই গণ্ড বহিয়! অশ্রঙ্জল গড়াইতে লাগিল। 

তাহার ছুই চক্ষু দিয়! যেন যমুন| সরস্বতীর প্রধাহ বছিতেছে। তাহাকে 
অনেক সান্বনা কবিয়! হাতে একটা টাক। দিগাম বললাম তোর 

ইচ্ছামত খরচ করিস্। শ্রীমান নম ও কুটি যখন ট্রে! ছাড়িবার 
মময় আমাদেব কামবা হইতে নামিজা পড়িল তখন আর এক দৃণ। 

শ্রমান শান্তি কছুঠেই তাহাদগকে ছাগিয়া যাইবে না গাড়ী হইতে 

নামিয়া পড়িতে চার আর যে চিংকার মাবস্ত করিল তাহাতে 

তাহাকে সামলান আমাব এক নিষম ব্যাপার হইয়া দীড়াইল। 

তাহা জননী ল্লীবিত থা।কলে আর আমার এসব দৃণ্ত দেখিতে 

হইত ন|। এখন আমার যে কত প্রকার লাঞ্ছনা! ভোগ করিতে 

হইতেছে তাহার ইয়ত্। নাই। শান্তি যে কত মনের আবেগে 

“ছাড়িয়া দাও” ছাড়িয়া দাও” বলিতেছে আর “নন” “নন” 

বলিয়। চিৎকার করিতেছে তাহা কে শোনে। মামি বধির তাই 

এই দিগন্ততেদী চিৎকার শুনিতে পাইতেছি ন!। এই বিশ্ব্গ্গাণ্ডের 

প্রতোক আবই বন্ধনমুক হইতে প্রয়াী। আর একদিন শান্তি 

এইভাবে “মা” “মা” বলিয়। কানিয়। আকুল হইয়াছিল। তখন 

মাতৃহীন শিশুর করুণ জ্রন্দনে অধীর হইয়। মামিও অশ্রলে বক্ষ 
তাসাইয়াছিলাম। তাহার সেই ক্রন্দন নিবারণের ভন্ত এই মাতৃহীন 



৮ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 
৭... ীঁা্র্ঁাট৩াঁ 

শিশুকে বক্ষে ধারণ করিয়াই তাপিতগ্রাণে শাস্তি অনুভব করিয়াছিলাম। 

গাড়ীত ছাড়িয়া দিল শাস্তির ক্রনদনও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। 

একবার মনে করিলাম যদি না থামাইতে পারি তবে পরের রেশন 

ছুটতে ফিরিয়া আদিব। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছার সে কয়েক মিনিট 

পরেই চুপ করিল এবং আমি প্রাণের ভিতর অশেষ আনন উপভোগ 

করিলাম। মনে হইল যেন একটা বিরাট বোবা বুক হইতে 

অপমারিত হইল। 

কাটিহাবে গাড়ী বদল করিতে হইল। সময়ও যথেঠ পাইলাম। 

আমার মাভাঠাকৃবাণী গ্লেটফবমেয় কলের জনেই স্নান করিয়া কিছু 

জলযোগ করিয়া নিধেন। সমস্ত দিনরাি ট্রেণে থাকিয়। পর দিবস 

বিকালে অধোধা। ্েদনে আসিয়া হাজির হইলাম । 

অযোধ্যা 

্রেসনে নামিয়। দুর হইতে নগবের শোত| দর্শন করিয় নয়ন 

চরিতার্থ করিলাম। ই্রেদন হইতে সহব প্রায় ৪ মাইল এক্কার যাইতে 

হয়, সরধু নদীর উপর দিয়া কাঠের সেতু আছে, কত শত শত গরুর গাড়ী 

এবং এক্তা চঙ্গাচল করিতেছে তাহার সংখা। নাই। রাস্তা বালুতে 

পরিপূর্ণ মধো মধ্যে এক্কা হইতে নামিতে হয় কারণ রাস্তা খারাপ পড়ি! 

যাওয়ার সস্ভাবন। | আর না নামিলে ঘোড়ায় টানিতেও পারে না। 

এইত শ্রীরামচক্ত্রের দেশ এখানেই ভগবান ১* ছাঞ্জার বংসর 

রা্ত্ব করিয়াছিলেন। এখন কোথায় বা মেইরাম আর কোথায়ব! 

সেই রাদ রাক্ত্ব। বালীকির অমর লেখনীতে হাহা বর্ণনা করিতে 



সমপ্ষপ পই্্্প্পস পপউ  পস্সপপ্পাসপপস্ পাসউ 

পারে নাই, শিল্পে ও সৌন্দর্যে যে স্থানের তুলনা হয় নাই, সেইস্থাদ 

কি এই? কালের কুহছকে সকলই ধ্বংস হইয়াছে এখন আছে শুধু 

স্বৃতি আর আধুনিক অট্রালিকা সে সব স্থানের অন্তীব গৌরব গ্েখাইযা 

দিতেছে। 

অযোধ্যাতে ২টা ষ্টেসন একটা বেঙ্গল এও নর্থ ওয়েষ্টারণ বেলওয়েতে 

(8. ঘ. & ভা. 20.) সরধূব অপর তীরে ইহা সহর হইতে প্রায় 

$ মাইল বাবধান, এবং অপরটা আটণ এড রোছিলখণ্ড রেলওয়েতে 

(0 7 13.) ইহা সহরের সংলগ্র। 

মানকাপুব ঞ্রেদনে গাড়ী বল কবিবার সমর একজন পা আমাদের 

সঙ্গে গিয়াছিল। যখন সবধুর উপব দিয়া কাঠের সেতু পার ₹ইডেছিলাম 

তখন দেখিলাম নদীতে অনেক কুদ্তির, আর তাহাদের রং সবুজ বর্ণ। 

সরযূব পাবেই পাণ্ডার বাড়ী তথায় যখন উপস্থিত হইলাম তখন প্রায় 

সন্ধা! হইয়াছে। আমর| একে একে নদীনে প্রান করিয়। আঙিলাম। 

দেখিলাম অতনক কম্প। হাটু জলে ম্নান করিতে হইয়াছিল দুরে 
যাইতে সাল হইল না কারণ কুস্তাবের তয়। পাণ্ডার লোকই বাজার হইতে 

জিনিষ পত্র মানিয়া দিল। খুব গরম বোধ হইতেছিল তাই খোল! 

বারেন্দার় বিষ্কানা করিলাম কিন্তু কিছু সময় পর দেখি “আমদ্ধি” 
আসিতেছে তাই তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে বিছানা সরাইর়! ফেলিলাম। 

মানকাপুব ষ্েসনে পাণ্ডার নিকট অবগত হইলাম যে এবার 

বদরিকাশ্রম যাওয়ার রাস্তা গররমেপ্ট বন্ধ করিয়াছেন। শুনিয়াই মনটা 

দমিয় গেল, মনে করিলাম যে তবে কি এবাত্রা বিফলেই যাইবে। একথ! 

নিয়া বাসায় বলিয়া মনের মধো অনেক তোলপার করিতে লাগিলাম। 

নারায়ণ দর্শন বদি আদৃষ্টে নাই থাকে তবে পুষ্কর হইয়া ফিরিয়া যাইব। 



তীর্থপর্ধ্টটনের উদ্দেশ্য ও লাভ 

তথ কাহাকে বলে এবং ইহাতে কিলাত হয়। তার্থশবের অর্থ 

নর, উপায়-_তীর্ঘ তিন গ্রকার মানধিক, জঙ্গম এবং স্থাবর বা ভৌমশার্থ। 

সতা, ক্ষমা, দয়, দম, দান) ইন্রিয় নিগ্ুহ। মরলতা, সন্মোষ, ব্ষচর্ধ্য, 

মি্ধাকা, জান, ধৈর্যা, পুণা, মনদ্ধি। এই মকল মানমিক তীর্থ। 

নির্শণঠিত এবং সর্ঝকামপ্রণ ্াহ্মণগণ জঙগম তীর্ঘ। তুমির অছুং ক্ষমতাতে, 

জরের ঠেলে ও মুনিগণ কর্তৃক নিষেবিত হওয়ায় পৰিত্ব কাশী, 

গ্রগাগাদি স্থান স্থাবর ঝ| ভৌমতীর্থ। যে পুণাঙ্গেরে পাপ মুক্তির গন্য 

মানবেব| গমণ কবে ঠাগত শর্থ। নদীর অথর| সাগরের তারে 

স্থিত ঘাটে নাম ভীর্থ। সকল তীর্ধেই কি নদী ণা লাগব আছে? 

তাহ না থাকিলেও আমবা ই বেশ বুঝিতে পাবি যে মংসাবরিষ 

মানবের শান্তর নিমিত্ত যে স্কান ভাগাই তীর্থ। মুনিখষিগণ মুগে যুগে 

বাতির নাম দিয়! বছতীথ শি করিয়। রাখি! গিয়াছেন। ভীর্থস্থানে 

যাওয়। মাত্রেই মনে এক মহান বহু উচ্চগানের উদ৭ হয়। ইহার 

কারণ কি? ইহাথ ঞারপ অতীত যুগের মুনি খবিগণ যে শাধ্যাত্মিক 

জগতে কত উন্নত ছিলেন তাহার গ্রমাণ। 

পূর্বতন মহাপুরুষেবা থে কতদুর হৃ্মদর্শী ছিরেন তাহা তীথ 

ভ্রমণে জানিভে পাখা যায়। যেসব স্থানে বর্ধমান ভীর্ঘস্থান গুলি 

বিদ্মমান তথাকার জল হাওয়া প্রাক্কৃতিক সৌনর্য যেকতমুনর তাহ! 

লিখি! শেষ কর! যা না। আধুনিক নব্যশিক্ষার ফলে কি এলব 

মন্ত্রে? কখনই না। তীধপর্যাটন দ্বার! মনের দৃঢ়তা স্বাবলগ্বন শিক্ষা, 
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পপ পপ স্পা তাস 

ভগবানে আত্মমমপণ, সাধুসঙ্গ, মদণ্ডকলাভ, ভগবানে ভাক্ত, নানা প্রকার 

অভিজ্ঞতা, পৃণা, বৈরাগ্যভাৰ এবং অবশেষে মুক্তি লাভ ঘটিয়া থাকে। 

আত্মচন্তা সকলেরই করা কর্তবা। এই আত্মচিন্তার ভাব ভীর্থ 

পর্যটন না করিলে আদিতে পারে না। গাধুসঙ্গ ও সদগুরুর কপ না 

হইলে আত্মর্শন হইতে পাবে না। আত্মগশনই জীবেব মুক্তির উপার। 

প্রাচীন পুরুষেরা যে তীথ ভ্রমণ দ্বারা 'আপনার শুদ্ধি সম্পাদন 

করিতেন, আম তাহাদের সেই হান হইতে এত দুরে সরিয়া 

পড়িয়াছ যে তাঙার কিছুই গ্রহণ কবিশে পািতেতি না। নিজের 

আবার শু'দ্ধাক? আমর! এইিকে কিছুমাত্র চিন্তা করিতে পারিতেছি- 

না। যদ্দিকেহ এই ভাবটা অল্পও গ্রহণ করিতে পারেন, তি!ন ঠা 

ভ্রমণের সারবস্তা শতমুখে প্রণংসা কারবেন। 

মোক্সদা!যকা সগ্ততীর্ঘের মধো আযোধা।ই প্রধান। 
শযোধা মথুরা মায়া কাণা কাঞ্া অবা৪ক11” 
£ “হরিদবার ঘাবাণতি সপ্ডুদ। মোক্ষদায়িক| * 

শ্ররামচন্ত্রের জন্মস্থান খলিয়াই ইহা হপুদিগের মগাতার্থ। অধোধা 
পুবাঞাল হইতে প্রসিদ্ধ | মনু এঠ নগর নি্দাণ করিয়াছিলেন। তখন 
ই্ার পরিমাপ দৈর্ঘ্য ১২ যোন্জন ৭ প্রস্থে ছুট যোগন ছিল। আধুনিক 
অযোধা| ও বামায়ণের অযোধ্যা স্বর্গ মত প্রতেদ। হুর্ম্যবংশের শেষ 
রাজা সুমিত্র অযোধ্যা ত্যাগ করাব পর এ স্থান অরণ্যে পরিণত 

হইয়াছিল। পরে বৌদ্ধেরা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। ইহার 
পব থী্টিয় €৭ বৎসর পূর্বে বিক্রম্জিং নামক জনৈক নরপতি এইস্থান 
উদ্ধার করিয়া নগর প্রতিষ্টা করেন। তিনি অনেক মন্দির নির্ঘাণ 
করিয়া বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে মুসল্মানাধিকারের সময় 

এইন্থানে তিন্টা প্রসিদ্ধ হন্দির ব্যতীত আর কোন মন্দির ছিল ন|। 



১২ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 
জি পর শাসক 

১৫ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার-_ 

অতি গ্রতৃষো ্বাহোখান করিয়। সরধুতে নান, তর্পন ও পিতৃ- 

পুরুষের উদ্দেস্তে পিগুরাঁন করিলাম। ইহা সকলেরই করা কর্তব্য। 

নদাতে আনেক কচ্ছপ দেখিলাম স্নান করার সময়ই পায় ঠেকে এবং পিও 

জলে নিক্ষেপ কবা মাত্র, দলে দলে আসিয়। উপস্থিত হয়। ইহাদের 

গায়েব রং ও কুস্তিরেব গ্ঠাঁয় নবদুর্বাদলের রং। ইহা কি ভগবানের 
মহিম! নয়? আমি কয়েকটা কচ্ছপকে ঠেলিয়। দিয়াছিলাম। শাস্তি ও 

তাহাদের পৃঠে হাত দিয়াছিল। হিংসা শুন্ত প্রাণী। বাসায় ফিরিয়া 

কিছু জলযোগেব পর একখান! এক! গাড়ী ভাড়া করিয়৷ দেব দর্শনে 
বাহির হইলাম । 

বা্সকোউ- ইহা খুব প্রসিদ্ধ স্থান। শ্রীরামচন্্র এই ছূর্গ 

নির্বাণ করিয়াভিলেন। ইহার চতুর্দিগে বিশটী বুরুজ ছিল, হনুমান, 

গরীব, দাহ্ববান গ্রভৃতি সৈষ্ভাধাক্ষের। উষ্ভার উপরে থাকিয়া সর্বদ। 

গ্র্রীর কার্য কবিতেন। এই ছুর্গেব ভিতর ৮টী রাজপ্রসাদ ছিল। 
এখন তাহার কিছুই নাই। 

হনুন্নীন গড় -এইস্বানই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা উচ্চ। 
এখানে হম্বমানের গ্স্তরমূর্ঠি আছে। পশ্চান্তাগের একটা গৃহে রাম, 
লক্ষ, ভরত, শত্রত্ব ও সীতাব প্রতিমূর্তি আছে। এইন্বানে অনেক 

সেবাইৎ পাঁকেন। হনুমানের আদর এ অঞ্চলে খুব বেশী। এখানে 

অনেক স্েড়ল গাছ দেখিলাম । 

জন্মন্থান্ম_ষে স্থানে শ্রীরামচন্ত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 

মেস্থান এখনও আছে তথায় ধ্বজ বভাস্ুশ-চিছ্িত পদ চিহ্ন দেখিতে 

পাওয়া যায়। ইহার নিকটেই একটা প্রকাণ্ড মসজিদু। ইহার গানে 
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হইখানা প্রস্তরে ৯৩৫ হিঞ্জিরা (১৫২৮ খৃঃ) ধোদিত আছে। অনেক 

হিন্দুষন্মিরের উপকরণ ত্বারা ইহা নির্ষিত হইগ্রাছিল। ১৫২৮ খঃ যে 

সময় সম্বাট বাবর এখানে মৃগয়। করিতে আসিয়া কিছুদিন অবস্থান 

করিয়াছিলেন গে সমযু ইহ! নির্শিত হয়। পূর্বে হিন্দু ও মুসলমানের 

মধো এই মদির ও মস্জিদ লইয়া অনেক দাস্সা ভাঙ্গামা হয়। পরে 

ঝিটিশ গবর্ণমেপ্ট জন্মস্থান ও মস্জিদের মধ্যে বেলিং বসাইয়! দিয়াছে। 
এক মন্দিরে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, ও শক্রঘ্বের মুত্তি আছে। 

তথায় গ্রকোষ্ঠের দরজ! একখানা পরদ| দিয়! ঢাকা, একটা 

বন্দোবস্ত না থাকিলে পরদা উঠান হয় না। কি ভীষগ কলি 

আসি! নারায়নের জন্সস্থানকে পর্য্যন্ত গ্রাম কবিয়াছে। যেলোকের 

সত কণাবার্থী হইল তিনি ব্রাঙ্ধণ কিনা জানি না। তিনি 

বলিলেন যে এখানে একট| বন্দোবস্ত না করিলে রামচন্দ্রের দর্শন 

পাওয়া যায় না। একবার মনে হইল প্রত্যাবর্তন করি আবার মনে 

কবিলাম যে এ নব লোকজনের যেরূপ চেক্কার! তাহাতে তাহারা 

লুটপাট করিয়া আমাদের যথা সর্বস্ব অপহরণ করা অসম্ভব হইবে ন|। 

তিনি বলিলেন যে যাত্রীর! কেহ ৫০২ ২৫০২ ১০২ ৫৪২ ২৫২ ১২ 

পর্যন্ত এখানে দিয়! থাকে তাহাতে তাহাদের উদ্দেশ্রে শ্রীরামচন্ত্রের 

নিকট বরাবর ভোগ দেওয়া হয়। আমাদের সামনেই একজন মহিলা 

৫*২ টাক! দিলেন। তখনই আমার মনে সন্দেহ হইল। আমি 

১* তে বন্দোবস্ত করিলাম. পরে পরদা উঠাইয়! রামসীঠার মুষ্ঠি দর্শন 
ও মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িরা বাচিলাম। 

মনে ভাবিলাম কি ভীষণ প্রাতারণা! কত উপায়ে যে যাত্রীদের 

প্রবঞ্চনা করে তাহার ইয়ত্তা নাই। অযোধ্যা থাকিতেই আমাদের 

বাসাব অপর একজন যাত্রী গিয়াছিল। তাহাকে আমার'মতন গ্রলোতন 

শপ সপ সপ উপর জা পা 
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পাস্মসস্সসপিসপস ৬ পাা্পতা জানি জি শশী ২ পেস্পীস্পিি পাশাপাশি সপ িপাস্পস্টিরে পি পিসমিপিসিপাসপলা সপ সস 

দখাঠাছিল এ এবং তাহার সামনেও সেই একটী মহিল| ৫০২ টাক] 

ভোগেব জন্য বাঠিব করিয়। দিল। 

অযোধ্যাতে রামচন্দ্ে চরিত্রের অনেকগুলি মৃত্তি স্থানে স্থানে 

বিভিন্নভাবে দেখান হইয়াছে। এই সব মুধ্তি মাটির নির্মিতি। এক 

স্থানে শ্রীরামচন্্, সীহা এ লক্ষণের সমভিব্যাহারে বন্ধল পরিধান 

করিয়। বনগমন করিতেছেন, অপর স্থানে কোথাও কৈকেয়ী অলঙ্কার 

পরিত্যাগ পূর্বক অভিমান করিয়া আছেন আর রাজ। দশরথ অবনত 

বদনে তাহাব মান ভগ্রন করিতেছেন, কোথাও চারি রাণীর! তাহাদের 

পূত্রদেন কোলে করিয়৷ দীড়াইয়। আছেন। কোথাও শ্রীরামচন্ত্র 

অঙ্বগধ যজ্ঞেব অনুষ্ঠান করিতেছেন। শ্রীরামচন্ত্র যে বেদীর উপর 

জম্ম গ্রহ করিয়াছিলেন তাহা যাত্রীর! প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। 

বেদীব নিকটে এক গোড়া ধাতা ও একটা উনন্ স্তাছে। প্রবাদ সীভাকে 
বিবাছ করিয়া! আনিলে যে বৌ-ভাতের ষজ্ত হয় তাহাতে এ উনানে 

রানা এবং এ ধাতায় ডাইল ভাগ হইয়াছিল। এবছ্িধ ত্মনেক 

রকমেব চিত্র অযোধ্াযাতে দেখা যায়। 

মণি পর্বত, স্থত্রীব পর্ববত ও কুবের পর্তত-_ 

মণি পর্বত প্রায় 8৪ হাত উচ্চ, রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে অনতি দূরে 
অবস্থিত। হম্ুমান যখন গন্ধমাদন পর্বত লঙ্কাতে নিয়া যাইতেছিল 

তখন তরতের বাটুলাঘাতে যে অংশ ভূমিতে পতিত হইয়াছিল তাহাই 
এই পর্বতকে অধিবাসগণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। পর্বতের উপরে 
একটা মন্দির আছে তথায় রাম, সীতা, লক্ষণ ও হনুমানের প্রস্তর মুদি 
আছে। এই পর্বত্তটী ইট, পাথর ও কন্বরে পরিপূর্ণ 



মণি পর্বত, স্থাগ্রীৰ পর্বত ও কুবের পর্বত - ১৫ 
পপ পাস্টিা আপা স্টিকি রস্পসপপাস্তি সপ ২ পিপাসা ৬ পিস আস জা সা পাস সস আর সি পা 

মণিপর্বতের |নয়ে দুইটা সমাধি গাছে, উহার একটাডে সেখ 

ও অপবটাতে জব নামক পৈগন্বর সমাহিত আছেন। অপর পার্থ 

আমজামের বাঁগান। স্থানটা বেশ মূনারম দেখিলাম, তথায় ময়ূর 

ষুরী নৃতা করিতেছে। অপর শ্তপ দুটা সামান্ত উচ্চ। স্ু্ীব 
পর্বত প্রায় ৬ হত্ত এবং কুবেধ পণ্বঠ প্রায় ১৪ হস্ত উচ্চ। অনেকে 

বলেন হা ধৌদ্ধ-স্তপ। এ স্থান দর্শন কধিতে আমবা তৃতীয় দিবদ 

গিয়া'ছলাম। | 

যখন সহব ভ্রমণ করিয়া বাঁণায় গ্রত্যাবর্তন করিলাম তখন শরীর 

অতান্ত কলাস্থ বো! হইতেছিল। শান্তির খুদখুদে কাশি হইয়াছে। 
এখানে বানরের অনেক উপদ্রপ। ধাঞাদের খোলার খর 

তাহাদিগকে বাধা হইয়। োলার পর কাট! দিয় রাখিতে হয় নচেৎ 

ভাঙ্গিয় ফেলে। এই প্রকার রাষ্ভাব লেম্প-পোই ও মন্দিরের ছোট 

ছোট চুড়া গুলিতেও দেখিলাম কাট' দিয়া বাধা রহিয়াছে। 
সরযু নদীর তীরে ধে সব ঘাট আছে তাহার মধ্যে রাম ছাট, 

স্ব্থাব, মীতা ঘাট, লক্ষণ ঘাট উল্লেখ যোগা। 

১৬ই জৈষ্ঠ, দোমবার-. 

সকালে মণিবাবার আশ্রমাভিমুখে আমি একাই রওন| হইলাম। 
একখানা একক! করিয়া চলিলাম কারণ সহর দিয় গেলে অনেক 

ঘুরিয়া ফিরিয়া কয়েক মাইল রাস্তা চলিতে হয়। নর্দীর তীরে 
পৌঁছ্ছিয়া অবগত হইলাম যে বাবাজি বালুচড়ের মধো চাল! নির্মাণ 

করিয়া বাস করিতেছেন এবং সে স্থান প্রায় ১২ মাইল হইবে। বালুর 
উপর দিয়া যাইতে হইবে | একা! বিদায় করিয়। দিলাম পরে পদব্রজে 
বালু মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম__দেখিলাম 



১৬ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 

যেদিকে চাই কেবল বালুর মরতুমি। বখন মণিবাবার আশ্রমে উপস্থিত 

হইলাম তখন বেলা! গ্রায় ১৭টা বাজিয়াছে। সকলেরই আহারারি 

হইগ| গিযাছে। কয়েক মাসের জগ এই বালুচড়ের মধ্যে সামান্ত 

কুড়েখর নির্লাণ করিয়া কয়েক জন শিষ্য সমতিব্যাহারে এখানেই ৰাস 

করিয়। থাকেন। সরযূর তীরে বড় আশ্রম আছে, তথায় অনেক 

শিশ্য আছে। আমি যখন উপস্থিত হইলাম তখন বাবাজি ধ্যানে 

নিমগ্ন ছিরেন, একজন শিষ্য বলিলেন যে কিছু সময় পরে সাক্ষাৎ 

হইবে। আমি বাহিরে অপেক্ষা করিতে লীগিলাম, প্রায় ২ ঘণ্টা 

পর সাক্ষাৎ চইল বাবাজি আমাকে গ্রদাদ লইতে বলিলেন । আমি 

উত্ধর করিলাম যে আমার মাতাঠাকুরাণী আমার আহারের নিমিত্ত 

অপেক্ষ! করিতেছেন; এমতাবস্থায় কি করিয়া গ্রসাদ গ্রহণ করিতে 

পারি? তিনি বলিলেন তাহাতে কোনও দোষ হইবে না, আর এই 

রাম ঘাট অপেক্ষ। উৎকৃষ্ট ঘাট আর কোথাও নাই। জমি আর 

বিরক্তি না করিয়া সরযুতে স্নান তর্গণ শেষ করিয়া চাদরখান পরিধান 

করিলাম, পরে প্রসাদ ভক্ষণ করিলাম। প্রসাদ খিচুরী ছাড়া আর 

কিছু নর। পরে দেখিলাম ববাজী বিশ্রাম করিতেছেন একট! মোরাতে 

মাথ। রাখিয়। মাদুরের উপর শয়ধ করিয়া আছেন। আমি আর তাহাকে 

বিরক্ত ন| করিয়! প্রত্যাবর্তন করিলাম। এবার আর বালুচড়ের মধা 

দি হাটিবার সাধা নাই কারণ বালু এত গয়ম যে তাহাতে পা 

যধিলে পায় ফোদ্ধ। পরার মত যতন হয়। তাই সরযূর তীর দিয় 

তিজ। মাটির উপর দিয়া ছাটিতে লাগিলাম। রাম ঘাট হইতে 

বার ঘাট প্রান ১ মাইল হইবে । এইভাবে বাসায় ফিরিতে 

কোনও প্রকার কষ্ট হয় নাই। অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে বেল! ১*টার 

পর জার খালি পায় ছাটিতে পার! বায় না, বালু ও পাথর এত গরম 
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সি পাটি এ ৯ পানি লীগ লীন টিসি পম্ছপিত
ি পা লাঁসিল সমিতি লি পিপি 

পাশ শত ০১৩ লী পি পসমি পাস 



মণি পর্বত, ইতর গর ও ভুতের পি ১৭ 
সি ৯৯ শত ৯ ৯৮ ০ সপ পিল সি ৯ পাস সি সপ শপ সস সি পি পি জি সি ৯ ২ সি সি সস ২৬ সস পি পি সি সিসি ৯ সি সি সিসি সি স্পস্ট সপপিস্পা সিস্ট ৬ ৭ সি ৬. খি বসন 

বোধ হয় যে, মনে হয় যেন পার তল! আগুনে পুড়িতেছে। এজন্ই 
সকলে জুতা বাবহার করিয়! থাকেন। 

বাসায় পৌহুছিদা গুনিলাম যে ঘরে বানব চুকিয়া একথামা 

কাপড় চুরি কবিরা নিয়! গিয়াছিল পরে তাহাকে কিছু খাবার দিয় 

কাপডখান! আদায় কৰা হইয়াছে। এই গ্রকার চুরি অহরছই 

হইয়। থাকে । কিন্তু বাত্িতে কোন উপদ্রব নাই। 

আজ সন্ধ্যার সময় এক দল যাত্রী, পুকষ একজন ও স্ত্রীলোক ৬ জন, 

বদবীনাবায়ণ দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন এবং আমাদের 

বাসায়ই থাকিবাব বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তীহার। বলিলেন এখন জার 

বাশ খোল! নাই । গন্তর্ণমেণ্ট বন্ধ কবিয়া দিয়াছে কারণ গাড়োয়াল 

দেশে মতান্য ছর্ঠিক্ষ। শ্রনিয়াই আমাদের মনট! দিয় গেল। এখন 

নাবারণ ওরস । ঠাহাদের নিকট রাস্তাব অনেক থবর পাওয়া 

গেল। একজন রেধের এপিই্টটেপ্ট ষ্টেশন মাষ্টার আজমির হইতে 

এখানে আসিয়াছেন, তিনি কাশী, গয়া, প্রয্নাগ ও হরিদ্বাব ঘুরিয়া 
ফিবিবেন। তাহার নিকট অবগত হইলাম মে, হাঁহাকেও দেই ৫*৯, 

টাকাব ভেট দেওয়াব গ্রলোভন দেখান হইয়াছিল কিন্তু তিনি 

ব্যাপার সহজেই অনুমান করিয়া নিয়াছিলেন। শন্তান্ত দেব মন্দিয়ে 

কোনওপ্রকার জোর ফুলম নাই দ্বই এক পয়সা করিয়! প্রণামী 

চড়াইলেই কাঁজ চলিয়া! যায়। 

১৭ই জোষ্ঠ-_ 

কালে একথান| একা ভাড়া করিয়। বশি্ঠ মুনির আশ্রম ও কুণ 

দর্শন করিতে রওন! হইলান। এই শ্থানটা আমাদের বাসা হইতে 

অনেক দূর নোধ হইল। এরাতেই প্রায় এক ঘণ্টা লাগিয়া গেল। 
. 



১৮ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 
পপি লি পা স্পস্ট সপ ি ৯০ ২৬০৯০ পসপসপিস্পিস্সিস্

পিসপি সিসি সিস্ট স্পর্শ স্পসপসম 
০১ এ পি ৯ ০ ৭৯ 

শি পি ও পি শিপ পিপিপি ১ 

বশিষঠাশ্রমে ওগবতীর প্রতিমুত্তি আছে এবং নিকটে একটা পাক! 

কূপ আছে। এসব এখন ভীর্ণ অবস্থায়। নিকটেই এক সাধু 

পাক! বাড়ী তৈয়ার করিয়াছেন, বাড়ীথান! বেশ ভাল চইয়্াছে ইহাতে 

অনেক লোকের স্থান হইতে পারে। মন্লিকটে একজন সন্ন্যাসী 

একথান! কুঁড়ে ঘরে বাদ করেন। 

্বর্থার ঘাটেই সকলে নান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ ও পিণ্ীদান, দান ও 

ভোজ্যাদি উৎসর্গ করিয়। থাকেন। ঘাট পাক করিয়া বীধান। 

বর্ষার সময় এই পাঁক! ঘাটের সাহাযা নিতে হয়, আমরা যে সময় 

গিয়াছিলাম তখন ঘাট হইতে অনেক নীচে বালুচড়ের মধ্য দিয়া 

যাইয। জলে নামতে হইত। সকালে ও সন্ধায় রামায়ত বৈষ্ণবগণ 

রাম ঘাটে বসিয়া মধুব রাম নাম উচ্চারণ পৃধ্বক যখন স্তোত্র পাঠ 

করেন তখন ইহ শ্রবণ করিলে মনের মধ্যে এক অভুতপূর্ব্ব আনন্দ 

উৎপন্ন হয় এবং মনপ্রাণ ভগবানকে অর্পণ না করিয়া দাকিতে 

পার! যায় না। রাম নাম এখানকার দমকল নগরবামীর মুখে 

লাগিমাই আছে। কি আশ্চর্য রাম নামের গুণ এমন মোহিণী 

শক্তি আর কোনও নামের মধ্যে আছে কি না জানি না। এই রাম 

নামের গুণেই পাথরও সাগরে ভাপিয়াছিল। রামায়ত বৈষবের 

ংখ্যাই নগরবাসীদের মধ্যে বেশী। অবোধ্যাতে জৈন সংরদায়েরও 

কয়েকটা মন্দির আছে। প্রতি বংসর রাম নবমীর সময় এন্থানে 

মহাঁমমারোহের সহিত গ্রকাওড মেল! হইয়া থাকে তাহাতে কয়েক 

লক্ষ লোকের সমাগম হয়। এ স্থানে বৈধবদের ছয়টা ছাড়নি 

আছে, অর্থাং__ 

মুনিবাবাব ছাউনি, মণিবাবার ছাউনি, তপেসিজির ছাউনি, (বড়) 

রঘুনাথ দাসের ছাউনি, রাম গ্রদাদ দাদের ছাউনি ও রামপোভ। দাসজীর 



মি পর্ববত, স্গ্রীব পর্বত ও কুষের পর্বত ১৯ 
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ছাউনি। সকল ছাউনিতেই বহু শিষ্ব আছে। এক একটা ছাউনিতে 
বিরাট ব্যপার। 

আমাদের পাও! বিশ্বেশ্বর রাম বাছাছর ও তীছার গোমস্তা রাজ 

কিশোর বেণী প্রসাদ আমাদিগকে সকল সময়েই তথাবধান করিয়াছেন 

এবং বিশেষ ফত্ব করিয়াছিলেন। এজন্ত তাহাদিগকে আমর! ধর্তবাদ 

দিতেছি। 

বিকালে পাও ঠাকুবকে ৬২ টাকা দিয়া পদধুলি গ্রহণ করিলাম। 

তিনি আর আপত্তি করিলেন না। সন্ধার পর আহারাদি করিয়৷ আমর! 

েশনের দিকে রওনা হইলাম। এবার আর একা কিম্বা ঘোড়ার গাড়ী 

নয়। একট! গর গাড়ীর মত গাড়ী কিন্তু ইহা মাগযে টানিয়া নেয়, 

ইহাতেই আমরা বেশ আরামে গিয়াছিলাম। ষ্টেশনে দেখি অনেক 

লোক ট্রেণের অন্ত অপেক্ষা করিতেছে । আমরা প্লেটফরমে ঢুকিরা 

অপেক্ষা করিতে লাগিণাম। বারেন্দায় একখান! নিছান৷ করিয়া 

শান্টিকে শোয়াইয়। রাখিলাম। দেখিলাম একজন বাঙ্গালী একস্থানে 

প্লেটফরমের উপর একথান| কাপড় বিছাইর! শয়ন করিয়া আছেন। 

অনুসন্ধানে জানিলাম যে তিনি বদরিকাশ্রম হইতে ফিরিয়াছেন এখন 

কাশী হইরা কলিকাতায় প্রচাবর্তন করিবেন। তিনিও বলিলেন যে 

রাস্তা গবর্ণমেন্ট বন্ধ করিয়াছেন কিন্তু রামনগর হই! বাওয়! যায়, তথায় 

পুলিশ নাই। খরচ সম্বন্ধে জিজ্ঞাস] করাতে তিনি বলিলেন যে বদরিকা- 

শ্রমে পাণ্ডাকে সোণ|র খড়ি চেন ও নগদ ১২৫২ টাক! দিয়া মাটি খরা 
করিয়া দিয়াছেন এবং এক জোড়! নৃতন বুটন্ুত! কলিকাতা চইতে 

আনির়াছিলেন তাহাও ছিড়িয়| গিয়াছে । অনেক স্থানে লবণ ভাতই 

খাইতে হইয়াছিল কোধাও তরকারী পাওয়া বার না, আর ভালও পিদ্ধ 

হয় না। আমাদের কিন্তু এ অন্ুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। জঙ্গলের 
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 ০ তা পালিশ শিপিী পপ পস্পা্পম্পাস্পাস্পাপিলাসপি প
িসি 

তরকারী দিয়াই আমর! বেশ আনন্দে পরিতোষ সহকারে তোঁজন 

করিয়াছিলাম; মে কগ! পরবে বলিব। বাত্র একটার সময গাড়ী 

আমিন টেশনে আমাদের ঝনেক লময় অপেক্ষা! করিতে হইয়াছল। 

অযোধা ছাড়িয়া কিছু সময় পথেই আমব! ফমজাবাদে পৌছছিলাম। 

এখানেও অনেক দেখিবার গিনিষ আছ কিন্তু আমর! আর নামিলাম না। 

পর দিব সকালে লক্ষ পৌচছিলাম। 

লাক্ষ 

যে শ্বান এক সময়ে নপানী আমলে শমবাবতী ছিল ই স্থাসে 

আগিয়। মামব! সকালে মাটটার সময় পাঁছিলাম 1 ঠলেশনটী খুব বড় 

ছেশনের বাঠিরে মায়! 'একপানা থোড়াব গাড়ী ভাড়। কবিলাম। 

অনুসন্ধানে জানিলাম লাল! গেদিলালের ধরমণাগ! খুব ভাল। আমবা তথায় 

উপগিঠ হই দ্বিভলে ঘধ ভাঁঢ়া করিলাম, এ? তালাতে ভাড়। লাগে ন। 

উপয়ের তালায় বোক্জ এক টাক] করিয়! ভাড়া দিতে হর। একখানা 

বিবার ঘব, একখানা শয়ন পর ও চাদের 'মপর দিকে রান্না! ঘর) 

পায়খানা ও জলের কল আছে। ঘবে গলিচাবিছান, চেননাব -টবিল ও 

নেওয়ারের খাট আছে। যারীদের থাকিবাব জন্ত পশ্চিমে ছুই 

শ্রেণীর ঘব আছে ধর্শালা ৭ দবাই) ধর্শশালাতে ভাড়। লাগে না। 

সগাশয ও পবছঃখ কাতব ধনীগণ নছু অর্থ বায়ে বড় বড় ধর্মশাল! স্থাপন 

করিয়াছেন। আব সরাইয়ে ভাড়া নেওয়। হইয়া থাকে। দবিদ্র অথবা 

বাবলাযী বাক্তিগণ অর্ধোপার্নেধ নিমিহব নির্মাণ কবিয়াছেন। সরাই- 

গুলি সাধারণতঃ অপরিস্কার। ভাহাত ভঞ্জলোক থাকিতে পারে না। 

আমবা বাজার হইতে চাউল ইত্যাদি খবিদ করিয়া রানা করিলাম। 

পরে কিঞ্চিং বিশ্রামের পয় একখানা টঙ্গা ভাড়! কবিয়! সহয় ভ্রমণে বাছির 



লক্ষে ২১ 
পিপাসা 

হইলাম। ঘণ্টা হিসাবে টঙ্গার বন্বোবস্ত করিলাম। মোটের উপর ছুই 
টাকা লাগিল। ১*॥টার সময় বাহির হইয়া সন্ধা! পর্যান্ত যে সমস্ত 

দর্শন করিলাম তাহার সংক্ষেপ বিবরণ নিম়্ে দিলাম। 

লক্ষৌ গোমতী নর্দীর তীরে অবস্থিত। এইস্থানের নামোংপত্তি 

সম্বন্ধে এই গ্রকার জন গ্রবাদ যে ্রারামচন্ত্র রাবণকে বধ করিয়া লঙ্কা 

হইতে প্রত্যাবর্তন করার সময় লক্গমণকে এই প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত 

করিয়াছিলেন। লক্ষণ এইস্থানে স্বীয় প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া নিঞ্জ নামানু- 

সারে লঙ্ষাণপুর রাখিণেন। পরে কালক্রমে পক্মণপুবই অপত্রংশ হইয়! 

লক্ষৌতে পরিণত হইয়াছে। মুপলমান রাজন্বের সময়েও এইস্থানে রাজধানী 

ছিল এবং ইংরাজ রাজন্বের সময়ও এই স্থানের সন্মান অক্ষু্জ রহিয়াছে। 

দিপাহী বিদ্রোহের সমর লক্ষৌ তাহারের একটা কেন্দ্রস্থল ছিল। 

ক্রেসিডেম্সি প্রথমেই আমর! রেপিডেন্নি দেখিতে চলিলাম। 

এখন ইহার ভগ্রাণপেষ বর্তযান এবং সিপাহাবিক্বোছের সমর যত গোলা- 

গুলিতে নিরাছ প্রাণীদের জীবনলীল! শেষ হইয়াছিল ভা! শ্মরণ করাইয়া 

দেয়। নবাব লাদংআলি খান ১৮** থুঃ অঃ এই রেলিডেমন্সি ঠাছার 

বিটিশ রেমিডেণ্টের জন্য নির্মাণ করিয়। দিয়াছলেন। প্রথমে এইস্থানে 

ঢুকিতেই 7২01৩) (5০ 840 দৃষ্টি পথে পড়ে এবং কর্ণেল বেলির নাম 

জনুনারে ইহার নাম হই॥ছে। তিনি সর্বপ্রথম কর্মচারী ছিলেন। রাস্তার 

দক্ষিণ দিকে রেসিডেল্সি গৃহ। যখন লিপাহীর| নান! স্থান হইতে এই 
স্থান আক্রমণ করে তখন বিখ্যাত সার হেন্রি লরেন্স রেসিডেন্ট 
ছিলেন। তিনি এস্বানে সকল ইংরাজ নরনারীগণকে গ্রায় ৬ মান সময় 

আশ্রয় প্রদান করতঃ বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ২র| 

জুলাই ১৮৫৭ খৃঃ অঃ ৮ইঞ্চি শেল দ্বারা তিনি আহত হন) এই শেল গিড়কি 

দিয়। ঢুকি ফাটিয়া যায়। আহত হওয়ার পরে ডাকার ফেরার 
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শিফট ঠাহার গৃছে নিয় যান কিন্তু তা্গাকে আর বীচাইতে পরলেন 

না। তীঁঠার বাদ ভবনে এখনও গোলাগুণির চিহ্ন বর্থমান মাছে। 

্ত্রীলোকগণকে তোবাধানাতে রাখ! হইয়াছিল কিন্তু এখানেও একট! 

গোগা আপিয়! জনৈক্ক রমল্ী মাথা উড়াইয়! দিয়/ছিল। সেই গোলার 

প্লাগ এখনও দেই শ্বৃতি উদয় করাইয়া! দিতেছে । হেন্রী লরেদ্দের 

সমাধির উপব পিধা আছে_-“11019 118 [৩010 145510006) ০ 

|1/61 0) 00 1013 0000. রেদিডেম্সির নিকটে_-০00. 00৭৩] 

অর্থাং এখানে থাকিয়া দ্ুরবিক্ষপের সাহাযো শত্রদলেব গতিবিধি 

পর্যযলোচন। কর! হহত। 

তারথানা মৃত্তিকার নিম্নে অবস্থিত কুঠরি এখানে স্ত্রীলোক ও 

ছেলেপলেরা আশ্রয় নিয়াছিল। তায়ধানার উপরের কুঠরিতে 

রনেদিডেন্সির সমস্ত স্থান ও সকল ঘরের নলা। সম্বলিত একটা মডেল 

রক্ষিত আছে। আমরা গরমের মধ্যে ঘুরিয়| কি'বয়। যখন তাত্খানাতে 

চুকিলাম তখন বেশ আরাম বোধ হইয়াছিল। আমাদের গাইড 

সমস্ত স্থান দেখাইয়াছিণ এবং তাহাদের ইতিহাম বর্ণনা কারয়াছিল। 

লোকটা বেশ অমায়িক । আমাদের খুব পিপাসা লাগিক্কাছিল নিকটে একটা 

পাক! কুয়া আছে কিন্তু আমাদের সহিত ঘটি কিন্বা রদি না থাকাতে 

গাইডফে বলিবামাত্র মে আগ্রহ সহকারে জল উঠাইয়! দিয়া! আমাদের 

ভৃফ! নিবারণ করিয়াছিল। জাতির কথা প্রিজ্ঞানা করাতে বলিল যে তিনি 

ব্াঙ্মণ ফাগ্গেই আমাদের জলপান করিতে আর কোন আপত্তি থাকিল 

না। তাহাকে কিঞিৎ দশনি দিয়! আমার] বিদায় গ্রহণ করিলাম । 

ল্্হিভব্রন্নে উচ্চতৃষিতে এখন কিং জর্জ মেডিকাল 
কলেজ নির্ধাপ হইয়াছে তথায় পূর্বে কেল্লা ছিল এবং সন্নিকটস্থ উচ্চ 

ভূষিকে লক্ষণ টিলা বলে। ইহার উপর আওরেঞ্জেবের নির্শিত একটা 

০০ 

সমস 
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মসজিদ আছে। আমি আর একট! কথা পিখিতে তুলিয়। গিয়াছি। 

রেসিভেন্সি দর্শন করিবার পূর্বে আমর! যাগৃঘর দেখিতে গিয়াছিলাম কিন্তু 

সে সময় উহ বন্ধ ছিল, পরে ফিরিবার কালিন আমর! দেখিয়াছিলাম। 

ইসসামবাড়-_মাচ্ছতবনের নিকটে নবাব আসফ্টদদৌলার 

ইমামবাড়া। ইমামবাড়া শবেব অর্থ "280000100৯ 01৮০০* আটধের 

শিক! মুনলমানের! এই নাম দিয়াছেন। কি বিট ভবন! ১৭৮৪ থুঃ অঃ 

ভীষণ ছূর্িক্ষ হয়; দেই সময় নরনাদীগণের পাহায্যার্থে এই নুবুহৎ 

প্রাপাদ নির্দিত হইয়াহিল। থে সব লোক দিনে কার করিলে 

লজ্জাবোধ করিতেন তাহার! রাত্রিকালে কার্জ করিয়া পারিশ্রমিক 

পাইতেন। এই বিরাট ভবন দেখিতে যেমন হুদার, ইহার গঠন ও 

তেমনি দৃঢ। ইছাব প্রাচীরের দেধ ১২ ফিট একটা গ্রকোষ্ঠ 

১৬১৫৩ ফিট এবং উচ্চত| ৪৯ ফিট। এই কক্ষের ছুই পারে 

অট্তূঙ্জ কক্ষ আছে, উহার ব্যাগ গ্রায় ৫৩ ফিট। কক্ষের উর্ধচাগে 

লাল পাথরের নির্মিত খারেপ্ত। আছে। সমস্ত দ্বিভলটা একটি গোনক 

ধাধা, একবার প্রবেশ করিলে পথগ্রদর্শক সঙ্গে না থাকিগে পুনরায় 

বাহির হইবার আশা একপ্রকার মদস্ভব। প্রবাদ এই যে নবাৰ 

অন্তঃপুরবাঁপনী মহিগাগণেখ সঠিত লুকাচুর ধেলিতেন। মধ্যের বৃহৎ 

কক্ষের মধ্যে নবার অপফউদ্দৌল। চির-নিম্মায় নিদ্রিত আছেন এবং 

সমাধির চহু্দিগে রৌপা নার্দত রেনি্বারা বেটিত। আর সম্মুখে 

সোণার ও নকল গাঁধরে শোভিত পাগড়ি আছে। এখানে কতকগুলি 

ঝাড় এবং সুবৃহৎ ইমাম্বাড়াব সন্মুধে একটা ছোট টমামবাড়া আছে। 

ইহাকে ছো!সনাবাদ ইমামবাড়! বলে, ই1 মহমদ আলী সাহেৰ 

কর্তৃক নির্িত হইয়াছিল। মহরমের সময় ইমামবাড়াতে আলোক 

মালায় পরিশোভিত হয়। 



২৪ কেদার-ব্দরি পরিভ্রমণ 

লঙ্মিদ্ল্র জা] অথবা 10108) 089. ইমামবাড়ার 

পশ্চিম ধারের তোরণের নাম। এই রুমিদরজার উচ্চত1 ৬ ফিট। 

ইমামবাড়া এবং রুমিদরজ! একই সময়ে ছুর্ভিক্ষগ্রপিড়িত নরনারীদিগকে 

রুটি দেওয়ায় জন্ক নির্মাণ হইয়াছিল । 
ছেসেইনাবাদ্পার্ক-এখানে 01০08 6০4৪" এবং 

12100116 01109 আছে )। এই ঘড়ির মন্দির ১৮৮১ ইং তৈম়ার 

হইয়াছে-_এবং [১10৮010 08110তে আউধের নবাবদের তৈলচিত্র 

'সাছে। এই গৃহের নিয়েই একটা পুকুর আছে তাহার পাড় নব বাড়ান। 

হেসেনাবাদের ইমামবাঁড়| (170 78180 06119) 

াউধের তৃতীর নবাণ মহম্মদ মালী শাহ কর্তৃক নির্দিত হতয়াছিল। 

ইহার সংলগ্ন একটী উদ্তান আছে তাহাতে তাজ মহলের অনুকরণে 

একটী ছোট তান নির্শিত হইয়াছিল। এই তাজের দাক্ষণ ধারে 

মসজিদ আছে। এই ইদামবাড়ার প্রাঙ্গণের পশ্চিম ধারে একটা 

অষ্টালিক। আছে, তাহার নাম ইমামণাড়। মৌধ। এখানে মহম্মন আলী 
শা ও তাহার মাত! চিরনিদ্রায় সমাহিত আছেন। এই ইমামবাড়। 

তিন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত এবং পারে আরও ছোট ছোট কক্ষ আছে। 

মধ্য হলটা| ধুব বৃহদাকার অভান্থরিণ গ্রকোষ্ঠের ভিত্তি খুব উচ্চ 

এবং তাহাতে রৌপা নির্শিত একটা তাজ্জিয! আছে। পার্ের কক্ষের 

মধো আরও তাজ্জির। আছে তাছ। মোন ও কাঠের নির্শিত এবং 

গ্রতি বংসরই ইছ! নৃতন করিয়! তৈয়ার করান হয়। মেজে খে 

ও কাগ গ্রন্তর নির্শিত। ছাদ এক মিলানে প্রস্তত) উপরে একটী 

গিট করা গুঙ আছে হাহা দেখিতে বড়ই সুন্বর। মধ্যের হলখরটী 
একতাল! অপব স্থান খ্রিতল। এই ধিতলে জনেক প্রকোষ্ঠ এবং 
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হলের মধ্যে কার্যাবলি পরিবেক্ষণ করার অন্ত ছোট ছোট ধিরকি 

আছে--তথায় বেগমের! বলিয়া সকল কার্যাবলি দর্শন করিতেন। 

এই ইমামবাড়ার মাসিক আয় দেড় লক্ষ টাকা । এই ইমামবাড়াও 
আসফ্টদ্দৌলার ইমামবাড়। রক্ষণের অন্ত এবং দান ও বিভ্ঞাশিক্ষার 

জন্ত নবাব মহম্মদ আলা শাহ ৩৬ লক্ষ টাক] ট্রাহির ছাতে রাখিয়া 

গিয়াছেন। 

জুক্সামস্ভজিদ্_হোসেনাবাদ ঈমামণাড়ার পশ্চিমে অবগ্থিত। 

মহম্মদ আলী শাহ ইহার নির্মাণ কাধ্য আরস্ত করেন কিন্তু শেষ হইবার 

পূর্বে মৃত্ুমুখে পতিত হন। পরে বেগম মুহ্। জেহান কর্তৃক ইহার 
কার্য সমাধা হয়। 

ভিক্ট্রেক্রিষ্ব। পার্ক_ এখানে ভিন্টরিয়ার একটা ব্রঞ্জের 
গ্রতিমৃষ্ঠি আছে ইহা লক্্ৌর মিউনিসিপািটা তৈয়ার করিয়াছিল। 

চকু অথবা সহব্েজ বাজাল-_বাজারের রাস! 

এন্ডই অপরিসয় যে ছুইথানা গাড়ী পাশাপাশভাবে যাইতে পারে ন|। 

অপবাহ্ু টার পর তথায় গাঁড় বাইতে পারে না- দশকের! হাটিয়! 

এই স্থান দর্শন করিয়! থাকে। 

ক্েইশল্রবাগ-_ একটা শ্ুবুহৎ প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে শ্রেণীবন্ধ- 
ভাবে ,দ্বিঃল অষ্রাপিকাশ্রেণী অবস্থিত। এই সকল গৃছে নবাব 

ওয়াজাদঅ|লীর বেগমের! বান করিত। 

এই প্রাঙ্গণের মধ্যস্থত একটী সুবুৎ অট্রালিকাকে "বারদারী” 

বলে। ওয়াজাদ আলী সাহ এই ভবন ৮* জক্ষ মুত্র! ব্যায়ে নির্শাণ 

করিয়াছিলেন এবং গ্রমোদভবনরূপে ব্যবহার করিতেন। এখন 

এখানে মাধারণের সভা সমিতি হইয়া থাকে। গ্রাঙ্গণে গ্রবেশ করিবার 

পূর্ব ধারের ফটককে লাখা' দর বলে অর্থাৎ এই দরছ| নির্্াগ 
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এত তা পা সপ ০ পিপিপি সিস্ট পা সপ 

করিতে এক বক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। ইহার চতুর্দিগের অট্টালিকার 

(িভির্দেশীয় রূপদীগণ পর্বীক্ষপে বাদ করিতেন। খোঁজ! ও স্ত্রীলোক 

বাতীহ অগ্ঠ কাারও প্রবেশাধিকার ছিল না। নবাবের প্রায় তিনশত 

পত্রী ছিল। ইহাদের সহিত সর্বদাই বিলাসে মগ্গ থাঁকিতেন। তাহার 

এ প্রকার বিলািত। আমর! এমন ক্রনাও করিছে পারি না। আর 

উহার রাঁজানাশের হেতু এই বিলাসিত। বারদ্ধারীর উত্তর ধারে 

লক্ষৌর যাদুঘর। 

লাখদরজার সঙ্মুধে কইদর-পছন। বাঁ রোসন-উদ্দৌলা নামক 

একটা সুন্দর মগ্্রালিকা। ইহার সন্ুখে “শেরদরওয়াজ।” নামক 

লিধ্ঘার। [সিপাহী বিদ্রোহের মময় নীল নামক একজন সেনাপতি 

আহত »ইয়া।ছলেন বলিয়। ইংরেজের| ইহাকে *শীলদ্বার” বলেন। 

আদুতল্র_ এখানে আদামের ডফলাদের প্রতিমুন্তি দেখিয়! সেই 

দুর আসামের কথা মনে পাড়ল। অপর দিকে নবাব দাদতমালী 

খান ও তাহার পদ্বীব সম্নাণ্থি সন্দিত্র” তাহাদের মৃতার পর 

তাহাদের পুত্র গাজউদ্দিন হায়দার কতৃক নির্শিত হইয়াছিল। নীল 

বারের পৃর্বদকে সামাপ্তি ভিক্ট্রোল্সিস্বা মার্বল 

পালের প্রতিম্মুণ্ডি। 

জত্র্মতিগতল--এই প্রাদাদ নশীরউদ্গিন হাইদার কর্তৃক 

তাহার বিখাহিতা পদ্বীগণের বানের নিমিত নির্মাণ করিয়াছিলেন। 

ইহার চুড়াতে স্বর্ণনির্শিত ছত্র আছে বলিয়া ইহাকে চত্রমঞ্জিল বলে। 

এখন এখানে 01719৩1 8077106 010) (ক্লাব ঘর )। ইহার প্রাঙ্গনের 

মধ্যে আরও অনেক ঘর আছে। ছত্রমঞ্জিলের সগ্রিকট লাল বারছ্ারী 

সাধারণের পুস্তকাগাররূপ বাবন্ধত হইতেছে। 
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সস সস সি পাস পি পাস স্ট

িম পি পাম সপ সথ পাস পপ, এসি লি আসিল পাপ 

সপাসপাস্মস সি পপি 

্তিমহাঁল-ছাদের খিলানের কোনও কারুকার্যের জন্ত 

মতিমহাল নাম হইয়াছে কিন্তু এখন আর সেই সব কারুকার্য নাই__ 

মতিও নাই সে হিরাও নাই! নবাব সাঁদংআলী খান নদীর পারে যে 

সব গ্রাসাদদ ভবন নির্মাণ করিয়াছিলেন ইহা তারই অগ্তম। এই 

গ্রামাদের মন্মুধে বন্তজ্র মন্লযুদ্ধ হইত। পরে দিপাহীবিদ্রোছের সময় 

১৭ নবেম্বর ১৮৫৭ ইং তারিখে এই স্থানের উপর গোলাগুলি চলিয়াছিল। 

এখন ইহ! বলরামপুরের মহা রাজার সম্পত্তি। 

সাহনজীফ-_গাজিউদ্দিন হাইদার আহার সমাধির জগ নর্মাণ 

করিয়াঠিলেন। 

সেক্ফেন্দান্প বাগ নবাব ওয়াজিদআ!লী খা ঠাহার 

এক পর্ীব অন্ত এই উদ্ভান নির্মাণ করিয়াছিলেন। চতুর্দিগে উচ্চ প্রাচীর 

বারা বেষ্টিত। নিপাহীবিদ্রোছের সময় প্রায় ২*** সৈল্ত এইস্থান 

অধিকার করিয়া ৯৩ নং হাইগ্যাগ্ডার সৈম্তের উপর গোণ! বর্ষণ 

করিয়াছিল। পরে অবরোধিত হইয়া সকলে কালগ্রাসে নিপতিত হয়। 

গ্রাচীরে এখনও গোলার চিহ্ন বিস্তমান আছে। ইহা ছাড়! বেনারশী 

বাগ, লামার্টিনিয়ার কলেজ, দিলাকুলা গ্রাসাদ, আরম বাগ, সাত খগ 

(একটা অসম্পূর্ণ অট্রালিঞ), মচ্ছিতবন দুর্গ, উই্ফিল্ড পার্ক, 

লৌঃসেতু, হজ্ররতবাগ, ক্যানিং কলের, গোরস্কান, বেলিগার্ড, ফারছাৎ 

বক্স, হুজুর বাল বিবিয়াপুর প্রভৃতি প্রাসাদ উল্লেখযোগ্য । 

আমর! এসব স্থান দর্শনান্তে সন্ধার পুর্বে ধরমশালায ফিরিলাম। 

দরজাতে তালা লাগান ছিল কিন্তু দরজ! খোলার পর আমার হাঁতব্যাগটা 

খুলিতে গিগা দেখি খাগ আর খোলে না। তখন মনে দেহ হইল 

যে কেহ ঘরে চূকিয়া চুরি করিতে গিয়া! বোধ হয় ব্যাগের তালার 

নষ্ট করিয়! রাখিয়া গির়াছে। তখন ব্যাগটা হাতে করিয় রাস্তার বাহির 
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রিয়ার 

হইয়া পড়িলাম দেখি কোনও সরিস্বীকে দিয়! খোলাইতে পারি কিন । 

নিঝটেই রাস্তার উপর একজন কারীগর ছিল মে তালাটা ভা্গিযা 

ফেনিল তখন দেখিগাম কিছুই অপত হয় নাই। প্রার অর্ধ ঘণ্টা 

বসিয়। থাকিয়া তাল! ঠিক করাইয়। নিলাম। পরে ব্যাগটা বানায় 

রাধিয়া বাজারে বাছির হইলাম । 

আবগকীর জিনিষপত্র থরিদ করিয়। ঘধন রাত্রি প্রায় ৯টার সমর 

হয়মখালাতে ফিরিলাম তখন শরীর অত্ন্ত ক্লান্ত বোধ হইতে লাগিল। 

সমস্ত দিবদ দৌড়াদৌড়ি করিতে হইয়াছিল, বিশ্রামের সময় পাই নাই-_ 

তাহা ছাড়! আতরিক্ত পরিশ্রম ও গত রাত্রির অধিকাংশ সময়ই জাগরণ 

করিতে হইছিল এই সব কারণে অবসয়দেহে আহারাদি কিয়! 

ধরমণালার বারেন্দার় বিছানা করিয়। শয়ন করিলাম। গ্রতাষে 

গ্রাতঃ$ত্য মখপন করিয়। বিছানাপত্র বীধিয়। &্টেশনের দিকে রওনা 

হইলাম। 
বাক্ষৌোতে কি দোখলাম? দেখিলাম নশ্বর জগতের স্ৃতিচিন্ 

কালের পরিণাম, কামিনীকাঞ্চনের রপ্গভূমি আর দেখিলাম অনিত্য 

সংসারের ভূরি তরি দৃষ্টান্ত। এ নকল দেখিয়া শুনিয়াও কয়জন বোক 

পর কালের বাবস্থা কারয়৷ থাকে? গ্রতিদিন দিনমণির উদয়ে আমর! 

কতই কনা ৪ল্পন। করিয়া! থাকি, কতই ব্যবস্থা! করিয়! থাকি, কতই 

আশান্রলা করিয়। থাকি, কিন্তু দিনের পর যখন নিশার ক্রোড়ে 

ছতচেতনবৎ নিগ্রাভিভূত হর! পড়িয! থাকি, তখন সে সব সংকর 

যে কোথায় চলিয়! যায় তাহার তত্বের আর কি কোন জ্ঞান থাকিতে 

পারে? প্রতিদিন নিষ্ঞার সময় সমুদয় বাহ্্র বিয়োগ ঘটিরা থাকে 

ভাহ। দেখিয়াও আমর। নিতা ও অনিতা বস চিনিতে পারিতেছি না! 

পাঁধিৰ ভাব বিস্তৃত করিয়া দিন যাপন কর! মানবের একমাত্র লক্ষ্য 
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বলিয়া বুঝা! যা়। দৈহিক সুখ সম্ভোগ করাই প্রধান উদ্দেত্ব এবং বানি 

উন্নতি সাধনই প্রধান ব্রত) নানাবিধ ভাব বঞ্ধিত হইলে তাছাতেই 

র্মদা বাপৃত্ত থাকিতে হয়। কাজেই আর আম্মার উন্নতি সাধনে 

কেহ কোনও গ্রকার কার্ধ্য করিয়া স্থবিধ। পায় না। কামিনীকাঞ্চনেয় 

গ্র্াবে পরপারের রাস্ত। কেহই পরিষ্কার করিতে গাবে না। সখের 

অন্বেষণে মকলেই ঘুডিয বেড়ায়। জীবনের দিনগুণি শাগিতে কাটাইবার 

নিমিত্ত মকলেই আগ্রহ করে। কিন্ত যখনই মংদারে নুখান্থেষণ করিয়া 

কান্ত বোধ হয় তখনই শান্তির জন্ত স্থানাস্তরে যাইতে ইচ্ছা হয়। আর 

তখনই ভগবানের দিকে দৃষ্টিপাত হয়। 

লক্ষৌর নবাবগণ যখন বিলামসাগরে মঞ্ থাকিতেন তখন তাহার! 

হদি একবারও পরকালের চিন্তা করিতেন তাহ হইলে তাহার! নিলিধ 

সংসারীব অভিনয় করিয়! যাইতে পারিতেন এবং জগতের কত ইষ্ট হইত 

তাহা বলা যায় না। আসল লক্ষ্য ্র্ট হইয়। তীহারা শুধু বিলাদিতার 

প্রমো? কানন দান্জা ইয় রাখিয়া গিয়াছেন। 

নৈমিষারণ্য 

১৯ জ্যে্ঠ__ 

সকালবেলা ৭? টার সময় কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া! প্রায় ১১ টার 

সম নিমপাঁব টেনে পৌহুছিলাম। আমাদিগকে বাঁলামৌ ্রেশনে 

গাড়ী বদল করিতে হইয়াছিল। নৈমিষারপ্য ষ্টেশন হইতে মর্ধ মাইলের 

মধ্যেই অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে জামরা হাটা আরসিলাল, কন্করের 

রাস্তা ও বালিরাশিক় উপর দিয়া ছাঁটিতে মাহাঠাকুরাণীর কিছু কষ্ট 

হইছিল কারণ এই গরমের দিনে এ সব থান এত গরা হইয়া যা 
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যে তাহার উপর দিয়। খালিপার় হাটিতে যেন ফোক্ষ! পড়ে। শান্তি ও 

আন্তে আস্তে হাটিরা আমিল। বালামৌ ভ্রংমনে আমানিগকে এক বৃদ্ধ 

গাণ্ডা পাকরাও করিয়াছিল, আমি বলিলাম যে গাণডার দরকার নেই 

কিন্তু এ বুদ্ধ ব্রাঙ্গণের এপ্রকার নরম শ্বতাব ও ভত্রব্যবহার যে তাহাকে 

আর এড়াইতে পারিলাম না, মে যাছাই হউক পাণ্ড| থাকাতে আমাদের 

অনেক সুবিধাও হইয়াছিল। এই পাগুাঠাকুরের বয়স গ্রায় ৬* বতমর 

হইবে, তাছার নাম বিশ্ুর পাণ্ডা টের! ডা, তাহার হাতে একগাছ। 

অষ্টবক্র বংশযষ্টি আছে তাই তাহার নাম টের! ডাও্া। এখানে ইষ্টক 

ও প্রস্তরের নির্মিত একটী প্রক1ও দ্বিতল ধর্মশালা আছে, ২৩ বদর 

হইল ঠৈমার হইয়াছে। থুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং উপরে ও 

নীচে অনেকগুলি কুঠরি আছে। চরিধারে গ্রকোষ্ঠ ও মধ্যে পাথরের 

বাধান বিস্তৃত প্রাঙ্গগ। জলের জন্ত একটা পাক। কূপ আছে। 
মোটের উপর ইহ! একটী প্রকাণ্ড চক্মিলান বাড়ী। বন্দোবস্ত উত্তম। 

রায় ভিন্ন ঘরে করিতে হয় এবং তাহারও ভাল বন্দোবস্ত আছে। 

ধর্দশাঙার বাছিরের দিগেও প্রকাণ্ড বারেন্দা আছে। তথায় 

অনেক হাত্রী থাকিতে পারে। দেখিলাম পারখানার বন্দোবস্তও 

নুষয়-_দ্থিতলে ও একগালায় উভয় স্থানেই পরিষ্কার ঘর । 

রেল হওয়ার পূর্বে এখানে লক্ষ হইতে গোষানে অথবা হাটিয়! 
আমিতে হইত। বাধাউলি হইতে ৭1৮ ক্রোশ ব্যবধান। 

গাগাঠাকুর আমাদিগকে ধর্ধশালাযই বরাবর নিয়। আসিলেন। 

আহারাদির জন্ত লব ঞিনিষপত্র গ্রামের দোকান হইতে খড়িদ করিয়! 

আনিয়া দিলেন। আজ একাদশী বিধার মাদর! কিছু জলযোগ 

করিলাম। আর শাস্তির জন্ত পাণ্ড। নিজের ঘর হইতে (কঞ্চিং অন, 

ভাইল, ও আলুর তরকারী রায় করাইয়া নিয়া আমিগেন। 
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বিকালে আমরা ললিত! দেবী দর্শন করিয়া আমিলাম--অদুরেই 

তাহার মন্দির। শাস্তি হাটিয়াই এ নকল দর্শন করিল। ধর্মশালার 

সংলগ্ন আমধাগান আর বাদুকা রাশি, চতুদ্দিকে কেবলই বালি, অ,পাকারে 

বালি আর তাঁহার মধ্যেই আমকানন। এখানে হাজার হাজ।র আমর 

বৃক্ষ আছে। 

রাত্রিতে কুঠুরির ভিতর আমাদের জিনিফপত্র রাখিয়া তালা দিলাম 

এবং সংলগ্র খোল! বারেন্ায় বিছান! করিয়! শয়ন করিলাম। বেশ 

আরাম বোধ হইতে লাগিল। 

দিনের বেল! অত্যন্ত গরম আর রাত্রিতে কেমন স্নিগ্ধ ও আরামজনক। 

যখন মধ্যে মধ্যে নৃছু হওয়া আলিতে লাগিল তখন আরও [দ্ধ হইতে 

ল্ি্থতর বোধ হইতে লাগিল। এ দেশে খরের মধ্যে কেছই গরমের 

অন্ত শয়ন করিতে পারে না, সকলেই চারপা বিছাইয়! বাছিরে অথব! 

বারেন্দায় শয়ন করে। মশা! ন| থাকাতে আর মশারির দরকার হয় 

ন।। দেখিলাম এখানেও অযোধ্যার স্তায় অনেক ৰানর। 

২৯ জ্যৈষ্ঠ 

সকালে উঠথিয়! প্রাতঃকৃত সমাপন করিতে না করিতেই পাণ্ডাঠাকুর 

আিয়। উপস্থিত হইলেন। আমরা গোমতি নদীতে ল্গান করিতে 

রওনা হইলাম ধর্শশাল! হইতে নদী প্রায় ২ মাইলের উপর হইবে। 

ধাছাকে নদী বণপিতেছি ইহ! আমানের দেশের পদ্ম! ও গঙ্গার স্যার 

নছে। ইহ! একটা ছোট খাল বিশেষ, জল খুব পরিষ্কার । নদীর 

কিনারায় তরমুজ ও খরমুজার ক্ষেত। ন্গান ও তর্পন করিয়া দেবদর্শন 

করিলাম। হনুমান, পঞ্চপাওব, মহাদেব ও রানসীতার মৃষ্ধি নাছে- 

উচ্চ ভূমিতে এই সব অবস্থিত | যেখানে মহামুনি মহষি ব্যাস দেবের 
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শান সী পাট পাত পিসি পালি শশী সপন সস স্মিত 

আশ্রম ছিল সেই স্থান্টী অতান্ত মনোহর, নিকটে অনেক আমগাছ 

আছে আর স্তানটী খুব নির্দন ও নদীর পারেই অবস্থিত। দধীচি 

মুনির 'আ্রমেব স্থানও বেশ নির্জন। এখন আর কিছুই নাই কেবল 

মাটির ন্তপ ও ছোট ছোট কিছু জঙ্গল এবং একটা ছোট মন্দির 'মাছে। 

বৃরসংহার সময় উত্তর দেবগণ সহ দধীচিমুনির নিকট যাইয়া বজ্ঞ নির্মান 
করিবার জন্য অস্থি পার্থনা কবায় মুনিবব বলেন, প্দেনবাঁজ ! আমি 

নিজ অস্থি চোঁমাকে প্রদান করিব প্রতিজ্ঞা করিতেছি; কিস্ত কিছু দিনের 

তন্ত অবসর দেও, আমি একবার তীর্থ পর্ণাটন করিয়া আসি, কারণ 

আজও আমাব তীর্ঘপর্যাটন শেষ হয় নাই ।” ইন্দ্র বলিল “হে তপোধন! 

আব 'মাপনাব শীর্থপর্ধাটন আনশ্ক নাই; আমি পৃথিবীর যাবতীয় 

তীর্ঘট এখানে আনায়ন কবিয়! দিতেছি" এই কারণে নৈমিষাবণ্যে যাবতীয় 

তীর্ঘই বিদ্যমান। পঞ্চপম্জাগও এখানে বিগ্বামান। 

চা ছাডাও এখানে বিশ্বনাথ, গৌবর্দীন নাথ মহাদেব, অ্পূর্ণা, 

ধ্যাত, চিরগু'পব মূদ্টি আছে। (লোলাব কূপ, গোদানরী, শূঙ্গমুণির 

ও সত মুনির আশম মাছ। 

এখানে একটা কুণ৭ 'ান্ধে ইহাকে পূর্বে বক্গকুণ্ড বলিত কিন্ত 

এখন নৈমিযাবণ কৃণ্ড বলে। কুতুব চারিধার পাক! বীধান ও পারে 

মহাদেবের মন্দিব। এধানে আসান, তর্পণ ও পিগুদান করিলাম। 

শ্রীরামতন্দ রাষণ বধ নিচ ব্রত] পাপে চাহার হশ্টের চিক কিছুতেই 

উঠে নাই পরে এই কুণ্ডে পরক্ষালন করাদ দাগ উঠিয়া যাওয়ায় এইট বর 

দ্বেন যে এঠ কৃণ্ডে যে কে ন্নান কবিশে তাহাবই সর্বপাপ মুক্ত হইবে। 
এই নৈমিযাবণো গকট গঞ্ষ-কচ্ছণ লই)! গিয়া! ভক্ষণ করিয়াছিল। 

অনেকে বল এইন্থান বায়ার পীঠেব মধ্যে একটা পীঠ স্থান। 
্বানটা অম্যন্থ মনোহর এবং জলহাওয়! খুব ভাল, আশে পাশে অনেক 
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আম বাগান। এই স্থান হইতে কয়েক মাইল দূরে একটা উচ্চ 
মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়। গুনিলাম তথায় মহাদেব আছেন 
আর একজন সাধু তথা বাস করেন। আমরা আর সেখানে 
যাইতে পারি নাই। | 

বাদায় ফিরিয়া আদিতে অনেক বেল! হইয়াছিল এবং শাস্তিরও 
অনেক কষ্ট হইয়াছিল সে বারংবারই ৰলিতে লাগিল "বাবা! ক্ষুধা 
লাগিয়াছে*। মাতাঠাকুরাণী পূর্বেই বাসার ফিরিয়া আহারাদির 
বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। 

২১শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার__ 

অত্যন্ত গবম পরিয়াছে_-মামর! গোমতীতে দান ও তর্পণ করিয়া 
ফিরিয়া আদিলাম আর আহারাদি করিয়! বেলা! প্রায় ১টার সময় 
টেনের দিগে রওনা হইলাম। রাস্তায় গরমের অন্ত মাতাঠাকুরানী 
পায়ের তলাতে কতকগুলি কাপড় বান্ধিয়া নিলেন। পাগ্াঠাকুরকে 
বিদায় করা কালীন অন্যন্ত কষ্ট বোধ হইতেছিল তিনি আমাদের সঙ্গে 
সঙ্গে ট্টেপন পর্য্যন্ত আদিয্াছিলেন। আমি অনেক স্থানে ঘুরিয়াছি কিন্ত 
তাহার মত এগপ্রকাব মিতভাধী ও বিনয়ী পাণ্ড। দেখিলাম না। 
অল্পতেই সন্ত এবং কিসে আমার! মুখী হইব সর্বদা তাহারই চেষ্টা। 
আমি ঠাহার মঙ্গল কামনা! করিতেছি । এই নৈমিযারণোও বানরের 
অনেক উপদ্রব দেখিলাম__রের দরজ| থুলিয়| বমিবার উপায় নাই। 
রান্না ঘরের খিড়কির মধ্যে লোহার শরিক অথব| জাল দেওয়া নচেৎ 
আর রক্ষা ছিল ন!। 

আমরা নৈমিবারপো আলি দেখিলাম বে গ্রামের নানাস্থানে-- 
রাস্তার ধারে আমবাগানের মধ্যে ধর্মশালার নিকটে প্রভৃতি স্থানে 

৩ 
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ছোট ছোট চালা ধর তৈয়ারি হইতেছে। ঘর ত ভারি ২ খানা 

করিয়া! খরের বেড়! ছোট ছোট খুটার উপর রাখিয়া দেওয়া! হইয়াছে 

ভাহাতে বেড়াও নাই ভিটিও নাই। ২1৪ জন বিয়া থাকিতে পারে 
কিন্তু দাড়াইতে পারে না। এইপ্রকার বিস্তর চালা ঘর উঠাইতেছে। 

পাণ্ডাঠাকুর বলিলেন যে, এখানে মেলা হইবে কারণ আগামী সোমবার 
২৩শে জো, অবস্তা, অক্ষয়া (মৌনী) ন্নান। দুরদৃবাস্তর হইতে 
গ্রামা লোকের! নানাবিধ ঞ্িনিষ পত্র নিয়া আদিতেছে। পুলিশেরও 
জামদানী হইয়াছে । আমর] ষ্টেশনে আদিয়। দেখিলাম যে অনেক 
লোক রেলে আরনয়াছে এবং জিনিষ পত্রও স্তপাকারে বথিয়াছে। 

ধর্মশালাতে নীচের তাণায় মে সব লোক ছিল তাহার মধ্যে 
একজন রাজপুত রমণা, বঝস গ্রায় ৪০8৫ বসব হইবে, কথায় 
কথায় বিণ যে সে করেক বদর পূর্বে বদরিকাশ্রম গিয়াছিল। 
শুনিয়া প্রাণে জল আদিল। তার নিকট হইতে অনেক তত্ব 
সংগ্রহ কাঁরয়। [নলাম এবং রাত্রতে অবসর মত বসিয়। অনেক রাত্রি 
পর্ধান্ত তাহার ভ্রষণ কাহিণী শ্রবণ করিতাম। দ্বিতীয় দিবস রাত্রিতে 
একজন ব্রাহ্মণ নৈমিবাবণোর মাহাঝা শ্রবণ করাইলেন দক্ষিণা স্বরূপ 
তাহাকে চারি আন! পয়সা দেওয়াতেই খুব খুলী হইল । 

আমর! হরিঘারের টিকেট খারদ কাঁরলাম। নিমলার হইতে 
বালামে। ছ্রেশনে আসিয়া আমর! অন্ত গাড়ীর মপেক্ষ। কবিতে লাগিলাম। 
সন্ধায় কিছু পূর্বে লক্ষৌ হইতে যে গাড়ী আদিল তাহাতে উঠিয়া 
পড্প দিবস সকালে ছুরিদ্বাবে উপস্থিত হইলাম । 

বালাষে। হুইতে গাড়ী ছাড়িবাব পর রাত্রি ৯টা পর্ণান্ত এক রকম 
ভাবাই ছিলাষ পরে লাজাহানপুর, বেঞিণি ও মুরাদাবাদ ট্রেশন হইতে 
এন্ঠ লোক গাড়ীতে উঠিতে আরম্ত করিল যে বপিবাব স্থানের 
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অভাবে অনেক লোক দীড়াইয়া রহিল। পরে শেষ রাত্রিতে 

এক ঠেঁশনে গাড়ীতে জায়গার জন্ত কতকগুলি লোক গ্রথমে বচসা 

পরে হাতা€াতি পর্য্যন্ত আরস্ত করিল। বেগতিক দেখিয়! আমি শান্তিকে 

কোলে করিয়। রহিলাম। ট্রেন বখন গঙ্গাব উপর দিয়! সেতু পায় 

হইতেছিল তখন যাত্রীগণ “জয় গঙ্গামায়িকী জয়" বলিরা ঘন ঘন ধ্বনি 

করিতে লাগিল। এই ভাবে সমস্ত রাত্রি বসিয়াই কাটাইতে হইল। 

মনে হইতে লাগিল কতক্ষণে রাত্রি ভোর হইবে এবং আমর! হরিঘার 

পৌহুছিব। সকালে আমরা যখন হুরিঘার পৌহুছিলাম তখন বেশ 

রৌদ্র উঠিয়াছে, বোধ হুছল প্রকৃতি হাসিতেছে। নূর্য্যোদয়ের সময় 

পাছাড়ের দৃশ্ত অতি হুন্দর দেখায়। ষ্টেশনের অপর ধারেই পাছাড় 

জার দুরে গঙ্গার অপর পারের পর্বগুমাল! আলো ও ছায়ার অভিনব 

বিকাশ করিয়। কেমন নুন্দর দেখাইতেছিল। এই সব সৌনর্যের 
উপব মনোনিবেশ করিবার অধিক সময় পাই নাই। 

হুরিদ্বার 

ট্রেন হইতে নামিয়! &্েণশনের বাছির হইতেই অনেক পা 

আসিয়! থেড়িয় ধরিল। আমি বলিলাম আমার পাণ্ড আছে, তাহার 

নামটী আমার স্বরণ হইতেছে না কিন্তু দেখিলেই চিনিতে পারিব। 

তবুও আমার অব্যাহতি হইল না। একজন পাণ্ডা আমাদের টঙ্জার 

সঙ্গেই চলিল। ্টেশনে ও রান্তায লোকে লোকারণা গাড়ী পাওয়াও 

কঠিন হইয়। দীড়াইল, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর একখানা টা 

মিলিল, আর ভাড়াও দ্বিগুণ দিতে হইল। বাসস্থানের অনুসন্ধান 

করিতে গিয়! যখন শৃয়জমল বুন বুনওয়ালার ধর্শশালায় প্রবেশ করিতেছি 



৩৬ কেদার-বদ্রি পরিজ্রমণ 

তখন একজন গ্রৰীণ বাঙ্গালী ভদ্রলোক মামাকে বলিলেন “কোথাও 

স্থান পাইবেন না সব খরখাঁড়ী ভর্তি হইস়া গেছে, আমি যেখানে থাকি 

তথার দিলে কুটুরী খালি আছে ভাড়। রোগ এক টাকা করিয়া 

পাগিবে। মামি তাহার কথা বিশ্বাস না করিয়। ধর্মশালার অনুদন্ধান 

করিণাম, কোথাও স্থান মিলিল নাঁ। পরবে তীহার কথ মতই তাহার 

খাসগ্থানে গ/ললাম। দেখি সত্যই ঘর খালি আছে। কুটুরী ঠিক 

কারয়া মাঠাঠাকরাণা ও শান্তিকে গাড়ী হইতে নিয়া আসিলাম। 

এই বাড়াটা গঙ্গাৰ পারেই অবস্থিত এবং আমাদেরও বিশেষ সুবিধা 

হইলা। এ ভদ্রলোকটা বলিলেন “আমার একটু বিশেষ কান্গ আছে 

তাই আপনাদের সঙ্গে এখন যাইতে পারিতেছি না।” 

বখন তিণ বাসার ফিরধেন তখন জানিতে পারিলাম ষে ৬দীননাথ 

যুখোপাধায় নামক একজন তদ্রগোক হবিদ্বারে মআর্পিয়। কপেগাতে 

দে&ঠাগ ক'রয়াছেন এবং ঠাঠারই মংকারের বন্দোবস্ত করিতে বাস্ত 

ছুলেন। সঙ্গে 'চাহার মাতা জী ও বড় ছেশে আছেন। গুনিয়।! 

মনট। কেমন কইয়া গেল। তবুও ভাপিলাম যে হরিছ্বাধের মত স্থানে 

আসিয়া যাহা মুঠ হয় তাহার ভন্ত আব আক্ষেপ কি? ইহার 

কত পূণার জোব। কাৰণ এনস্ান যে সপ তার্ধের অন্ঠতম। 

যথ!--"অযোধা| মথুরা মারা কাশী কাঞ্চী অথন্থিক]। 

পুধা স্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোধদারিক!।” 

এই লব তীধস্ধাপে ধা্ধার মৃতু হর তাহার মুকির জন্ত মার 

ভাবিতে হয় না, হবে কেন বৃণ| আক্ষেপ। এই ভদীননাথ মুখেপাধায়ের 

বাড়ী বল্লভপুর (শ্ররামপুব)। আর যে ভদ্রলোকটা আমাকে 

এখানে খামস্থানের সংবাদ বলিয়! দিয়াছিলেন তাহার নাম এ্রযুক 

হরপণ বলোযোপাধায় এবং বাড়ী ছত্র (প্রীরামপুর)। এট নুদূর 



হরিদ্বার ৩৭ 
লি সিস্পিপীস পশলা ৯ সিলাশ পতিতা পর পলিসি পাস পাপস্পিস্সপসিজ পাপা তত গত দি শিক পাশা পিপাস্িসসিপাসস্সাস্সি পলি পাপা সপাসিরাসপিপীসপিপাস্সি পপি পা পসসপী সপ ৯ পস্সি প্রি 

প্রণাদে একজন বাঙ্গালী পাইয়া মনে অনেক বলহইল। তিনিবাত 

পরিবর্তনের জন্ত মাসাবধি যাঁবং এথানে বাস করিতেছেন। তাহার 

অশ্নপৃল্রে ব্যারাম। মিরাটে তাহার বাসাবাড়ী আছে, তথায় তাহার 

জনন", স্ব, ও ছেলেপেলে আছে। তিনি কমিসরিয়েটে কাজ করিতেন 

এখন প্ন্সন ভোগ কবিতেছেন। মাস মাস টাকা আসে আর 

তিনি ইক'মিক্ কুকারে বারা কবিয়। খান। একগ্তন সাধু তাহার 

বর্ধন কয়খান! ধৌত করিয়। কিছু জল আনিয়া দিয়! যায় তজ্জন্ত 

তাহাকে মাসিক ৩:৪ টাকা দিতে হয়। আর জলেরও নিশেষ ক 

নাহ কারণ গঙ্গ| খুবই নিকটে। একডাকে এহগুলি বাক্তে কথা 

বলিয়া ফেলিলাম এখন হরিদ্বাব সম্বন্ধে দু চারিটী কথ! বলিন। 

এই হবিদ্বাব যুক্ত প্রদেশস্থ শাহাবণপুর জেলার মন্তর্গ। বৈষ্ণবগণ 

ইহাকে “ছরিদ্বাব* এবং শৈনগণ প্হবছাব* বলিয়া গাকেন। সম্ভরটা 

শৈনালিক পর্বাতের পাদদেশে এবং যেখানে গঙ্গা পর্বতমালা তষইতে 

বিগত হইয়া সমতল তৃমিতে পতিত ইষইয়াছেন সেষ্ট স্থানের সঙ্লিকট 

গান দক্ষিণ নীরে অবস্থিত। এখানে গঙ্গা! অিধারার বিভক চইয়া 

পুনবায কনখ/লে যাইন্না মিপিত হইয়াছেন। অপর পারে চতী পাচাড় 

হু হয়। 

গঙ্গান্থার মন্দির ও হবি কি চরণ নামক ন্নানের ঘাট এস্থানের 

প্রধান তীর্ঘ। এই ঘাটের নাম নিষু ঘাট, প্রতি বংসব ১ল| বৈশাখ 

এবং প্রতি স্বাদশ বৎসর অন্থর এখানে মেল! তইয়া থাকে। এট 

শেযোক্র মেলাকে কুস্ত মেল! বলে। যাত্রীগণ মেলাব সঙগয় মহাবিষুব 
সংক্রান্তির দন কুদ্তযোগে ম্লান করিয়া থাকেন। এট মেলায় সময় 

সময় তিন লক্ষ পর্যান্থ লোফের সমাগম চটয়! থাক হরিখার 

হটতে যাত্রীরা আবশ্বাকীয় জিনিষপত্র খরিদ করিয়া শৈবতীর্ঘ কেদার নাথে 



৩৮ কেদার-বদরি পরিজমণ 

ও বৈষৰ তীর্থ বারীনারায়ণে গমন করেন। অনেকের পাণ্ডা, 
কাণ্ী ও ঝীপানের বন্দোবস্ত এখানেই হইয়া থাকে। হরিথারের 
পাগডারা ৩ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে জোয়ালাপুর নামক স্থানে বাস 
করিয়! থাকেন। 

ছরিঘায়ের নিকট মাঁয়াপুর নামক একটা গ্রাম আছে। ইহাই 
হয়েন সাং কথিত__“মুলু* |. এগানে মায়াদেবীর মূর্তির 
ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। অনেকে বলেন এই মুর্তি দুর্গা বা শক্তির, আবার 
অপর কফেছ কেহ বলেন বুদ্ধদেষের মাত| মায়াদেবীর। এখানে 
বৌদ্ধ মুঠির নিদরনও স্থানে স্থানে পাওয়া যাঁয়। এক সময়ে হরিঘার 
কণিল বা গুপিল নামে প্রসিদ্ধ ছিল, কারণ কপিল মুনি এই স্থানে 
তপন্তা। করিয়াছিজেন। যুক্তপ্রদেশের মধা দিয়া যে 11716801070 08108] 
চলিয়া গিয়াছে তাহা এখান হইতে কাঁটা আরম্ত হইয়াছে। 

ব্দকুণ্ডে সান তর্পণ ও কুশাবর্ত ঘাটে পিতৃপুরুষদের পিগাদানই 
ইরিধারের প্রধান কার্ণা। এখানে ভ্রিরাত্রি বাদ করিয়া গঙ্গান্নান 
করিলে সর্বপ্রকার পাপ তাপ দৃবীতৃত হয়। 

আমর! বাজার &ইতে জিনিষপত্র আনাইয় আারাদির বন্দোবস্ত 
ফরিলাম। আমব! ব্রঙ্গকুণ্ডে শ্লান কবিরা আসিলাম পয়ে আহারাস্তে 
কিছু বিশ্রাম করি! শ্ীমদ্ ভোলা গিরির সঞ্চিত সাক্ষাৎ কবিতে 
ওল! ছইলাম | আফি গুনিয়াছি তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ তাই তাছার 
সাক্ষাংলাতের জন্ত এতটা আগ্রহ হঈল। তীহার শিষ্তুঙ অনেক 
এবং য়োজই তীছাব নাষে পার্শেল আসিতেছে, ফলফলারি ও নানাবিধ 
জিনিষপত্র তায় শিহ্েবা অনবরত গ্রেবণ ঝরিতেছেন। আমি 
বিকালে প্রথমে আমার পাগডাকে খুঁজিয়া বাহির করিলাম। তাহার 
নাঘ পাল্লালাল কুত্ত করণ, তীঁঙ্বার আবাসন্থল আাষার জানা ছিল তাই 



হরিস্বার ৩৪ 
সি স্িী শ ৮ ৮ ৯৭৮৭৯ সর্প উিস্পিপ্তি পিসি সি সলনি সঅস্টিসটিশ্সপিস্সিশি সস এ সি বট 

তাহাকে পাইয়াছিলাম। গত ১৩২৬ সালের তান্তরমানে বখন এখানে 

আমি তখন হরিদ্বারের কাজ করাইয়া দেওয়ার জন্ত ৩২ টাক! চুক্তি 

হয় প্রথমেই এক টাকা দেই পরে হঠাৎ আমায় হরিদ্বার ত্যাগ করিতে 

হইয়াছিল সেইজন্ত বক্রী দুই টাকা আর দিতে পারি নাই। সেই 

কথ| তাহাকে নিবেদন করিলাম এবং আগামী কল্য বস্ষকুণডে মানের 

ও কুশাবর্ড ঘাটে পিওদানের ব্যবস্থা করিতে বলিলাম। আমর! 

তিনজনে শ্রীযুক্ত ভোলাগিরির সহিত সাক্ষাং করার জন্য বিকালে 

রওনা হইলাম। অনেক অনুসন্ধানের পব তীঙার আশ্রম খুঁজিয়া 

বাহির করিলাম। এইজন্ত অনেক রাস্তা হাটিতে হটবাছিল। মধ 

মধ্যে শাস্তিকে কোলে করিয়। নেই আবার মধ্যে মধ্যে মে হাটি! 

চলে__এই ভাবেই যাওয়া! আম! করিলাম। তাহার আশ্রম পাকাবাড়ী 
এবং দ্বিতল, ঠিক গঙ্গার উপরেই অবস্থিত কিন্তু তিনি সেখানে না 

থাকিয়া অতি নিষ্ফন ও সহরের বাহিরে গঙ্গার ধারে একটা ক্ষুদ্র আশ্রমে 

থাকেন। দেখিলাম তিনি গঙ্গার দিকে চাহিয়। একখান! আরাম 

চেয়ারে বসিয়া আছেন। আমি যাইয়া তীহাকে প্রণাম করিলাম-- 

তিনি আমাকে বসিতে বলিলেন, বলিলেন “হচ্ছ! হয় এই চেয়ায়ে 

অথব| নীচে বস্বন"। আমি তীছাকে প্রশ্ন করিলাম যে আমি 

বদরিকাশ্রষ যাইতে পারিব কি না, তিনি বলিলেন সে ভগবানের 

ইচ্ছা! বঙ্গি যাও তবে কয়েকজন লোকও সঙ্গে নিয়াযাবে। অন্যান্ত 

আলাপের পর তিনি আমাকে একখান! “সঙ্গাচার" নামক ছাপান কাগজ 

দ্বিলেন আর বলিয়! দিলেন যে এইখান বাধাইয়া ধরে টানাইয়! রাখিবে। 

প্রতাহ গ্রাতে শব ত্যাগ করিবার সমর তৃদিকে প্রণাম করিতে 

বলিলেন। কর্থাবার্ধা চলিতেছে এমন লময় আমার মাতাঠাকুরানী 

তথায় উপস্থিত হইলেন। 



৪ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 
এ ০২০২/২২পিস্পিস্পিসপিস্টিসিশিিসশিসপিস্পি সিসি সিসি সস 

বহি ০০৭ এ বসি এ ০৯ এইস উস 

ঠাহাকে দেখির। (তান আমাকে ছিজ্ঞাসা করিলেন যে এ “মাথায় 

মাঝি হার” এবং দগুবং হইয়া প্রণাম করিতে অনুমতি কঠিলেন। 

জমি তাহাই করিলাম। ইতি মধ্যে ছুই জন পশ্চিম দেয় স্ত্রীলোক 

তথায় উপস্থিত হইল। তাহাদের সাহতও হাসিয়া হাসিয়া অনেক 

জালা কাঁরলেন। দেখিণাম ত্রন্ধচারী বাঙ্গালা, হিন্দী ও পাঞ্জাবী 

ভাষা বলিতে বিশেষ অভ্যন্থ। তাহার ম্বরও ঠিক পাঞ্জাবীদের মতনহ 

হা। আর্য তাহাকে তাহার বয়সের কথা জিজ্ঞাস! কারয়াছিলাম 

কিন্তু তাহার মঞ্তোবঞনক উত্তর পাই নাই। তাহার যে বয়স তাহা 

অপেক্ষা তাহাকে অনেক কম দেখায়। দেখতে ৬* বৎমরের উপর 

বোধ €জ না কিন বয় গ্রায় শতাবদর [নকট। দাড়ী ও গোফ 

কামান, চোখে রা্গল চদমা! আছে। এক চক্ষু দৃষ্িহান তাহ! আমি 

চষমার ফাক দিয়! দেখয়! বুঁঝয়া।ছলাম তাই বোধ হয় তান চবম। 

লাগায়! খাকেন। 

এই ভোগাগিরর সম্বন্ধে আম আমাদের মালয় ভ্রমণের সঙ্গি 

ঞমৎ রজঙানন্দ ব্রঙ্গচারীকে অনেকবার ছিজ্ঞাস। করিয়াছি তাহাতে 

যে উত্তর পাইছি তা$া (নিয়ে গিলাম। এই রজতাননা আবার 

সোলাগ!রর শিষ্ত। তিনি ভোলাগারর সন্বন্ধে যাহা পরে লিখিয়াছেন 

তাহ! এট "আমার গুরুদেব 'সিদ্ধপুকষ কি না তাহ! আম জানিতে 

হা চিনতে পার এমন ক্ষমতা আমার এখনও হয় নাই তবে তিনি 

বিধান ও মহাপুরুষ তাহ! অমি জা।নযাছি, তাহ! না হলে বাঙ্গলার কত 

বড় বড় গবর্ণধেপ্ট-কশচাগী ১৯১1১৫*৯ টাক! বেতন পান ত্াঙ্থার! শিষ্ত 

ইইতেন ন। কুমিল্লার শ্রীধুক শারদানুন্দর পাল এখন পূর্বাবঙ্গে 

্বশ্বক্ধপ (তিনি ১৮**২ টাক! বেতন পান, তিনিও শিশ্ঠ হইয়াছেন । 

তাহার অধীনে ১০*০--১৫*৪ বেতনের অনেক সাহেব ইন্জিনীয়ারও 



হরিঘার ৪১ 
শসা সপন পানি 

আছে--এ প্রকার লোককে যে শিষ্য কারয়াছেন নিশ্চয়ই তাহার ভিতরে 

কিছু আছে। 
“আমি পরপারের কিছুই এজম্মে করিতে পারিলাম ন| কারণ 

বরা শুকাইয়। তরী আরোহণ করিতেছি ব| করিতে বাসন! করিয়াছি। 

দ্বেহী মাত্রেরই ত্রিতাপ-ভাপিত দেহে অবিস্তার (মায়া) কুহকে 

বন্ধন। এ বন্ধন আপাঁন কেন? মহা! মহ! পুরুষেরাও এই পাশ মুক্ত 

হইতে আশক্ত হইয়াছে । অতএব আমার |নবেদন, অর্থ থাকিতে 

ংসারে থাক! জনকাদি খধিদের ভ্তায় দান, জপ, ব্রাহ্মণ ভোজন 

ইত্যাদি ঘবার। পরপারের রাস্ত। পরিষ্কার করিতে থাকেন।” 
আমার মাতাঠাকুরাণী তাহার সরল সুললিত ভাষায় জিজ্ঞাস! 

কাঁরলেন যে একজনের চরিত্র দোষণয় হইলে তাহাকে সতপথে 

আর্নবার কোনওগ্রকার প্রক্রিয়া তিনি জানেন কিনা তথত্বরে গিরি 

মহারাজ বাঁললেন ইহা! আপন! হইতেই শোধরাইয়। যাইবে। একগ্রনকে 

উপলক্ষ করিয়াই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাদত হইয়াছল কিন্ত তাহার ফলাফল 

এখনও জানিতে পারি নাই। 

আমাদের রাস্তায় সর্ধনাথ মহাদেব ও বিষ্ুঘাট দর্শন কারয়! বাসায় 

ফিরতে রাত্র হহয়াছল। রাত্রিতে আহারাদির পর বারেন্ার 

বিছান! করিয়া শয়ন করিলাম। 

২৩শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার, অমাবস্যা-_ 

আজ অর্দকুস্তযোগ, হরিছার গঙ্গার পার লোকে লোকারণ্য ঠেলাঠেলি 

করিয়! চালতে হয়। কত রকমের দোকান গঙ্গার বাধান ঘাটের 

উপর বাসয়! গিয়াছে, কেহবা! মিঠাই তৈয়ার করিতেছে, কেছবা মনিছারী 

জিনিষ, কেছবা ফলমূল, কেহবা ছবি, লাঠি, ফটো, কেছবা কাপড়, 



৪২ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 
৩ শি পি তা আর ৮ পস্পিশি কাস লািপাপিস্পর রশ 

ফেছবা তামান| দেখাইতেছে ইত্যাদি রকমের এক প্রকাণ্ড মেল! 

বলি! গিয়াছে-_সে একটী বিরাট ব্যাপার । 

যখন ব্রঙ্গকণ্ড ঘাটে উপস্থিত হইলাম তথন দেখি অগণিত নরনারী 

মন্ত্র পাঠ করিতেছে ও স্নান করিতেছে । আমরাও একে একে 

বিধিমতে সংকল্প, মন্ত্রপাঠ ও ম্লান কবিয়া গঙ্গান্তব পাঠ করিলাম পরে 

আমার পত্বীর অস্থি মন্ত্র পাঠ করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলাম। 

অস্থি নিক্ষেপ করিবাব সময় পাগ্ডার লোক হস্তে প্রসারণ করিয়া 

বলিল প্আমার ভাচে দিন আম ফেলিয়! দিতেছি" কিন্তু আমি 

তান! দেই নাই। অস্থির সিত যে স্বর্ণ থাকে তাহা আত্মসাৎ 

করাঁট তাঁছাব ঙ্গেত্রী ছিল। পরবে আমব1 কৃশাবর্ত ঘাটে চলিলাম। 

শান্ত তাভার মাতার দেশে একটা পি দান কবিল আর আমার 

মাভাঠাকুরাণী পিড়পুরুষগণেব পিগু দান কবিলেন। আমি আর পিগুদান 

করি নাঈ। গত ১৩২১ সালেই এই কান শেষ করিয়াছিলাম। আমি 

গজায় ঘাটে ইদা)বলবে তর্পণ কবিলাম । 

বাসার গ্রতাবর্ধন করিবার সময় কিছু মিটি খবিদ কবিয়া 

জানিগ়াছিলাম। তারা জলযোগ কবিয়া পরে আহাবের বন্দোবস্ত 

করিলাম। আহারান্ত্রে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়। শীধুক্ত হরিপদ 

বক্দোপাধায় মহাশয়ের সমভিবাহারে কনখল অভিমুখে একখানা 
টক্ষা তাড়। করিয়া! রওনা হইপাম। হরিস্বারে রেল হইবার পূর্বে 

ধাজীরা! কমখলে আসিয়া অবস্থান কবিতিন এবং কনধল হইতে 

হরিস্বারে আগমন করিয়া! ম্লানতর্পণাদি সমাপন অস্তে পুনরায় কনখলে 

চলিয়া বাইতেন-_-তখন হবিষ্বারে থাকিবার জন্ত কোন বাগস্থানের 

বন্দোবস্ত ছিল না এবং হয়িঘবার ও কলখলের মধাবর্থী স্থানে ভীষণ 



জঙ্গল ছিল ও ব্যান্তের ভয় ছিল। হরিঘার পর্যাস্ত রেলপথ হওয়ার 
পর হইতেই এস্থানের উন্নতি সাধন হইয়াছে। 

হরিস্বারের বাজার হইতে মায়াগুর খাল এক মাইল ব্যবধান। 

এই খালের মুখ হইতে এক মাইল দক্ষিণ ও খালের পূর্বপার ও গঙ্গার 
মধো কলথল নামক স্থান অবস্থিত এবং বহুদূর পর্যন্ত বিভবৃত। একটা 
মাত্র রান্তা ইহা পাথর বাধন এবং উভয় পার্থে নুঙ্গর নুন্দর অট্টালিকা 

আছে। অনেকের প্রাচীর বেষ্টিত সুন্দর নুর বাগানও আছে। 

বান্তাটী বেশ পরিষ্কারপরিচ্ছ় । 

কনথলের নিকট গঙ্গ! নীলধার! নামে কথিত, অপর ধারের পর্বতের 

নাম নীল পর্বাত। হরিস্বারের পাগডাব| কনথলেই বাম করিয়! থাকেন 

এবং সমস্ত বাটাই প্রস্তর নির্মিত তবে মধ্যে মধ ইঙ্টকের বাটীও 

যেনা আছে তাহা! নহে। অনেক বাটী সুন্দর কারুকার্যো নির্শিত। 

স্বানটা বেশ মনোহর । মাভারচে কনখলের নাম উল্লেখ আছে। 

আব কালিদাসের মেহদুতেও এ স্থানের বর্ণনা আছে। এখানে 

প্র্জাপৃত দক্ষের রাজধানী ছিল। স্কন্দপুরাণান্তর্গত কেদার থণ্ডে 

এ স্থানের উ/ল্পখ মাছে তাহ! পাঠে বুঝ! যায় যে এই স্থানে মহাদেব 

দক্ষবাজার যল্ত ভঙ্গ করিয়াছিলেন এবং এই স্থানেই সতী পতিনিনা 

শ্রবণে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রথমেই আমরা দক্ষেশখবর 

মহাদেবের মন্দির দর্শন করিতে যাই। এই মন্দিরই সর্বপ্রধান 

এবং নগরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। নিকটেই সতীকুণ্--এখানে 
সতী প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এখানে ছোম করিতে হয়। 

আমর! গঙ্গাজল, বেল ও নিধূপত্র মহাদেরকে চাড়াইলাম। মনিরের 

নিকটে অনেকগুলি পরিত্যক মন্দির আছে-তম্ধ্যে একটীতে 

হন্গমানজীর পৃজ। হয়। দক্ষ হজ্ঞ কুণ্ডও পাণ্ডারা দখাইয়! থাকেন। 
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কনখলে জারও হৃদ নুন্দর মন্দির আছে কিন্তু এগুলি আধুনিক। 
লান্ধৌরার রাজার দেবালয়টা বেশ হ্দর | গঙ্গার ধার হইতে 
পাথর দিয়া গাথ। একটা বিভৃত প্রাণে অনন্থিত। 

এখানে সাধুদের জগ্ঘ অনেকগুলি আশ্রম আছে এবং তাহাদের 
জন্ত অরসত্রেরও বন্দোবস্ত আছে। 

গ্ডত ফেশবানদ। স্বামীজির আশ্রম, অবধৃত চেতন দেবের 
আশ্রম, রাম মিশনের দেবাশ্রমই গ্রধান। 

ছাটিতে হাটতে পিপাসা বোধ হওয়াতে আমরা একটা পাক 
₹পের জল পান করিলাম। একজন লোক অনবরত পিপাসাতুর 
ধাতরীদিগকে জল দাঁন করিতেছে, ইহাকে জলমন্র বলে। রাপ্তার 
ধারেই তরকাথীর বাক্গাব বদিয়াচি মারা কিছু তরকারী খরিদ 
করি। দেখিলাম হরিদবার হটতে তারিভরকারী অনেক সম্তা। সন্ধ্যার 
সময় বালায় প্রত্যাগমন করি। 

লিক জনজটি 

ইরিদ্ারে ঘাত্রীগণের কর্তব্যতা ও দ্রব্য বিষয় 
ব্গদূতে জান, ওপর, শিবপিড় প্রদক্ষিণ, কুশাবর্ভ ঘাটে পিওদান, 

ভীমগোড়া, সগশ্রোতা, জানগোধরি সর্বনাধ মহাদেব, সূর্াকুণ্, 
মীমোকেশ্বর শিব, পিষ্কোডনাধ (শব, মায়াদেবী, ভৈরবনাধ, 
গৌঁনীকুও, চতীপাহাড়, চগদেবী, নীলধারা, কপিলস্থান ইত্যাদি। 

রস 



২১-৭১৮ ৭৮ সিি ই  সস সিাসি ইি ব ্্স পইসিপ সসস্স্িস্সি  সউস ্ প  পস স  আইসস স  প৯স্স প্ি লাসসিলাদ ওপপসনিইউবতে 

প্রধান প্রধান ধর্মাশাল! 

রায়নাহাছুর সুরষমল, রায়বাহাতুর বদরি দাস, মাড়োরারী পাঞ্চানতী 

ধরম্ণালাই গ্রধান। ইহ! ছাড়া অনেক ভাড়াটিরা বাড়ীও পাওয়া 
যায়। ধরম্শাল! যাহার তত্বাবধানে থাকে তাহার পদবী--দায়োগ! 

সাছেব। কিছু পন়্স! খরচ করিলে এই দারোগ! সাছেব খুব খাতির 
করেন নচেং নয়। 

সাধু সন্ন্যাপীদের আশ্রম ও আখেরা-_ 

জুন! আখেরা, নির্বাণি আথেরা, নিরঞ্জনী আণেরা, স্বামী ডোলানন্ 

গিরির আশ্রম, স্বামী কেশবানন্দাজর আশ্রম, তিরথ নাথের আধেরা, 

জ্ঞান গোধরি, রাঁধাগোবিনদজির মঠ ইত্যাদি । 

রঙ্গনালের মংন্তের ক্রীড়া! দেখিতে বিশেষ কৌডুছলোদদীপক | এখানে 
যাত্রীরা খাবার জিনিষ জলে ফেলিয়া দিয়া তামাস! দেখিয়। ধাকে। 

্রহ্মকুণ্ড ঘাট 

নগরের মধ্যে একটা ছোট মন্দিরের দ্িতর একটী কূপ আছে, 

ইহাকে ব্রহ্ধকুণ্ড বলে। ইহার দক্ষিণ পারে যে ঘাট তাছাকেই 

ন্ধকুণড ঘাট বলে। এই ঘাটকে “হর-কি-পাইরি* বা “হরি-কি- 
চরণ” ঘাটও বলিয়া! থাকে। প্রবাদ মহাদেব এখানে তপন্তা করিয়া, 

ছিলেন। হরিদ্বারের সকল তীর্ধের মধ্যে এই ঘাটই সর্বপ্রধান। 

পূর্বে এই ঘাটের পরিসর ছিল মাত্র ৩৪ ফুট এবং ইছাতে ৩৯টী ধাগ 

ছিল। কুম্তমেলার যোগের সময় যাত্রীর! প্লান করিবার জন্ত এত 

বাগ্র হইত যে তাহাতে অনেক দ্র্ঘটন] ঘটিত। সে সময়ে এখানে 

নানা দেশ হুইভে শৈব। বৈষব, দণ্তী, পরমহংন, অবধূত, প্রভৃতি নানা 



৪৬ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 
পার্ল শি চা ওি রটিন্এি এশার মল গস ০ পি পাস 

শ্রেীর সাধু ও গৃহস্থগণ আগমন করিয়া থাকেন। লময় সময় 8৫ 

লক্ষ সাধু মন্্যাসী লমবেত হই থাকে। ১৭৬* ধৃঃ অঃ যে কুস্তমেলা 

হইয়াছিল তাহাতে গোস্বামী ও বৈরাগী এই ছুই সম্প্রদায় ভয়ানক 

দা! হাঙ্গাম! করে, ফলে তাহাতে ১৮** শত লোক নিহত হইয়াছিল। 

আর একবার গোস্বামী ও শিখদের লড়াই হয় তাহাতে প্রায় পাঁচ শত 

গোস্বামী মৃত্ামুখে পতিত হইয়াছিল । 
১৮২৯ খৃঃঅঃ প্রায় ৪৫* গোক পদদলিত হইয়। মৃত্যমুখে 

পতিত হয়। ভিড় এতই প্রবল হইয়া উঠে যে শ্বেচ্ছাসেবকধল ও 

গুলিশ কর্মচারীরা ইচ্ছা সত্বেও শাস্তি রক্ষা করিতে পারিত ন|। 

স্সান করিবার জন্ত যাত্রীদের মধো অতানস্ত কোলাহল হইত তাহার 
ফলে কত লোকের প্রাণনাশ হইয়াছিল। ইহ! ঠিন্ন অনেক লোক 

ভুবিয়াও মরিত। এট সকল দুর্ঘটন! [নিবারণ কাল্প গবর্ণমেন্ট ১০৯ 
ফুট পরিসর ও৬*টা ধাপধুক ঘাট নিম্মাণ করিয| দিয়াছেন। ব্রঙ্গ- 

কুতডের তলদেশ ইষ্টক দার! বাধাইয়! দেওয়া ভইয়াছে। যাত্রীর! 

বাহাতে গভীর জলে তানিয়া না বায় তজ্জন্ত কুণ্ডের বাহিরে একটী 

লোছার বেড়াও দেওয়া হইয়াছে। ব্রঙ্গকুণ্ডের সন্ুখে ও গঞ্জার মধ্যে 

ইষ্উক দ্বারা! একটা চড়াও নর্িত হইয়াছে, একটা ছোট পুলের উপর 

দিয় এই চড়াতে যাইতে হর, তাছাতেও অনেকগ্ুণি ধাপ আছে। 

ইছাতে যে ধাত্রীগণের কঠ উপকার হইয়াছে তাহ! বল! যায় না। 

এক সঙ্গে বছ লোক সান করিতে পারে। এই ব্রঙ্গকুণে যাত্রীরা 

মুত বাক্তির অস্থি নিক্ষেপ করিয়া থাকে। এই ঘাটের উপর গঙ্গাহার 

মন্দিবে গঙ্গা্েখীর গ্রতিমুঠি ও বিষুর চরণ চিহ্ন আছে। গঙ্গাদেবীর 

হনিরের দক্ষিণ হইতে শ্রেণীবন্ধভাথে কেবলই মলির ও মঠ ও মধ্যে 

হধ্যে পাগাদের় বাড়ী। 



সর্ববনাথ মহাদেবের মলির ৪৭ 
সপ ৯৮৯৯ সি পিসি পিসি সত সস সি ৯৩ সি ৭৯, সস সি ৯৯৮ সপ পি সিস্ট পি সপস্পিশিস পিশসি স্ি তি ৯৯ ৯ ৭৯ ৯ সি ৯ সি ৯ সি ৮ ৯ ২৯ পাস আনা পিজি 

এই ঘাটে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাঞ্ধ পিগুদান ও তর্পণ করিতে 

হয়। তাহাতে পিতৃগণ বিজুর স্তায় বিষুুলোক গমন করিরা পরম 

শান্তি লাভ করেন। আমরা দেখিলাম দলে দলে যাত্রীরা পিওদান 

করিতেছে। একজন ব্রাঙ্গণ এক সঙ্গে ৮১* জনের কার্ম্য সমাধা 

করিয়। অপর দলের কার্ধয আরম্ভ করেন। যাত্রীগণ নিজ নিজ 

অবস্থানুসারে দান ধ্যান করিয়! থাকে। এখানে কোনও ভ্ভুলুম 

নাই। জনৈক খাষি এ স্থানে সমাধিস্থ হইয়া যোগ সাধনায় রত 

ছিলেন, সেই সময়ে গঙ্গ! হিমালয় হইতে বহির্গত হইয়া কাহার কুশ 

ভাসাইয়। নিয়! যান। খাধি কোপিত হইয়া গঙ্গাকে আকর্ষণ করেন। 

দেবী সুরেশ্বরী কুশ ফিরাইয়! এই বর দেন যে কোন ব্যক্তি পিতৃগণের 

উদ্দেশে এ স্থানে শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবে তাহার পিতৃগণ বিষুতুলা হইয় 

বিুলেকে বাদ করিবে। তবধি এই ঘাটের নাম কুশাবর্্ ঘাট। 

সর্বনাথ মহাদেবের মন্দির 

এখানে মন্দির মধো দেৰাদিদেব মহাদেবের লিঙ্গমৃত্তি বিরাজদান 

আছে। ইহা একটা প্রশস্ত প্রাঙ্গণে অবস্থিত ও আঙ্গিনার চারি 

ধারে দ্বিতল অ্টালিক! সমূহ শোভা সম্পাদন করিতেছে। এই 

মন্দিরের অনতিদূরে পুরাতন হূর্গের ভগ্রাবশেধ দেখিয়া ও পুরাতন 

মুদ্রা ও পুত্তলিক! গ্রন্থি গ্রাপ্ত হর! অনুসন্ধান দ্বার! গ্রির হইয়াছে 

যে এক সমগ্র মিথিলার বেগ অথব! বীণা নামক রাজার ছুর্গ ছিল। 



৪৮ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 
সি সি ক এসি সি শাছি তত শইিপাস্পিসিস্লিশি | সপিসপিপিস্পিসপসপাসসপিসসি পিপিপি সি সিপসশাসাসসি্সিপসপসশসপস্পস্ি 

মায়াদেবীর মন্দির 

এই মন্দিরই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ইহার সন্গিকট বন জঙ্গল ও ভগ্ন 
অটালিক! সমূহের স্ত,প দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরে অনেক অতি 
প্রাচীন তার শিল্প দেখিতে পাওয়! যায় এবং দশম কি একাদশ 
শতাঙীতে এই মন্দির নির্িত হইয়াছে বলিয়া ক্যানিংহাম সাহেব 
সিদ্ধান্ত করেন। মায়াদেবীর সর্বশবীর সিন্দুরে আবৃত--আপল মুর্তি 
দেখা যায়না। পাণার! দেখীকে ত্রিমুণ্তধারিণী এবং চতুকৃর্জ বলিয়া 
ব্যাখ্যা করিয়া থাকে, এক হস্তে নৃমুণ্ড এক হস্তে চক্র, এক হস্তে 
্রিশূল, ও অপর হস্তে অভয় দান করিতেছেন। 

আসর 
কিন 

স্মরনাথের মন্দির 

একটা স্ষুত্র পার্ধহা নদীব সঙগমন্থানে এই মন্দির প্রতিষ্িত। 
ইছার দক্ষিণে মায়াপুর, এখানে পুলিশের থানা, ডাক্তাবধান। ও 
ভাকবাংল আছে। 

মায়াপুর খালেব উপর যে পুল আছে তাহার অপর পারে খালের 
আফিস ও সরকারী পরিদর্শন বাংলা আছে। এই খালের মুখে 
কাঠের ও লৌহখধ নির্টিত প্রকাণ্ড কপাট। এই কপাটের সাহাব্যেই 
খালের জলের কমবেশী কর! হইরা পাকে । 



ভীমগোড়া কুণ্ড ৪৯ 
বত ৮ ৮ ০৭ ৬ সপ্ত পচ ১৮ ৯৮৯ সিিসপিস্পসপিসিস্িস্পিশি সিসি সপিস্সিসিস সিসপিস্সিস্আসিস্ি সি সিসি স্সিস্সিস্পিস্সসপি ১১৭ সি ১৮ সি ৯ সি ২৯ সি এ এ ৯ ৯ ৯৮৭ ৯ ক হননি 

চণ্ডী পাহাড় 

গঙ্গার পরপারে এই পাঞাড়, তথায় চণ্তীেবী প্রতিষ্িতা আছেন। 

সমুদ্রবক্ষ হইতে এই পাহাড় ১৯৩* ফুট উচ্চ। চণ্ডী পাহাড়ের 

নিয় পর! গঙ্গ। নীলধার! নামে প্রবাহিতা। এই নীলধার! হইতে 

গঙ্গার প্রধান শাগ। বহিরগ্গত হুইয়। এবং হরিদ্বারের নিয় দিয়া প্রবাহিত 

হইয়া ২ মাইল নিয়ে কনথলের নিকট পুনরায় নীলধারার সহিত 

মিলিত হইয়াছে । গন্কা ও নীলধাবার মধো অনেক চড় আছে 

তাহ! বৃক্ষরাজ্জীতে পরিপূর্ণ। সকালে হরিদ্বার হইতে রওনা হইয় 

চণ্ডীদেবীকে দর্শন করিয়। প্রত্াগমন কবিতে প্রাম অপরাহ্ন হইয়। 

ঘার। নীলধারার ঘাটে ছুটা শিব বর্তমান একটী গোৌবাশঙ্কর এবং 

অপরটা বি.বাকেশ্বর। হরিঘবার হইতে ১২ ক্রোশ দুরে পিহোড নাথ 

শিন আছেন। পথ অতান্ত ঘূর্গম বিধায় অনেকে তথায় যায় না। 

তীমগোড়া কু 

হরিদ্বার হইতে এক মাইল উদ্ধারে এবং ৩৫* ফুট উচ্চ একটী খাড়া 

পাহাড়ের নিয়ে অবস্থিত। গঙ্গাৰ একটী শাখা তইতে জল আসিয়া 

এই কুণ্ডে পতিত হছইতেছে। কণিত আছে 'ভীমসেন পণপ্রদর্শকম্বরূপ 

গঙ্গার সহিত সমতল ভূমিতে অবতরণ কালে, তাহার অশ্বের খুড়াধাতে 

এই কুণ্ডটি উৎপন্ন হইয়াছে । 

দশাবতারের মনিরের মধো বিষুদর তির তিল দশ অবতারের 

পাথরের মুঠি সকল বিরাজদান। 
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শি পলাশ সস পিসি 

কপিলস্থান 

এ স্থানে মঙ্কধি কপিগের আশ্রম ছিল। একটী কুটার অস্যাপি 

বর্ধমান আছে। হরিঘ্বারের অপর নাম কপিলম্থান। 

২*শে জৈযেষ্ট-_ 

গঠ কলা শ্্রীণুক্ত হরি বাবু সহ্থিত পবামর্শ করিয়! ঠিক করিয়া- 

ছিলাম যে মাঞ্জ গুরুনূল দশন করিতে যাইব। এই স্থান হরিদ্বার 

₹টতে প্রায় ৮1১৭ মাইল হইবে। রাস্তা খারাপ হইয়। যাংয়াতে 

এক! অথ] টঙ্গা। চলে না। আমবা সকলে পদব্রজেই বওন। হইলান। 

আমি যেই বাসা হইতে বাহিব হইব অম্নি শান্ত আমাব সঙ্গে যাওয়ার 

জন্য আগ্িব চইণ। শাঠাকে শান্ত কবিবার জন্য বাক্গাপ হইতে কিছু 

খেলন! থিণ কয়! আনিলাম পবে অনেক প্রকারে তাহাকে বুঝাইর। 

মাভাঠাকুবাণীব নিকট বাঁধিয়া রওনা হইলাম। শান্তি আমাকে ছাড়! 

আর কাঠারও নিকট থাকিঠে চায়না। জন্মাবধি আমাকেই শুধু 

চনিয়াছে, সে আমাকেই দরনিয়ার সণ মনে করে। আমাকে ছাডিতে 

লে আনব হয়া পড়ে, লে মনে কণে আমিই তাহার একপ্ন অপর 
কেন |কঢুট নয়। হরি বাবুও শান্থিকে অনেক প্রকারে শাসন 

করিলেন, যধণ সন মাচাঠাকুবাণীব নিকট থাকিতে স্বীরুত হইল তখন 

আমর! রওন! হইলাম। 

আমর! খাল পার হইয়া টিতে আরস্ত করিলাম । হাটতে হাটিতে 
আমব। গঙ্গার অপর পারে বখন পৌছিলাম তখন দেখিলাম হরিঘাবের 

[ক চমংকাব [ৃম্ত, এত মনোহর যে কেহ বর্ণনা কবিতে পারে না। 
আষরা ছজ্ঞনেই অলেক সময় পর্যযস্ত এ ল্গনারের অস্ভুলনীয় শোভা 
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দ্বেধিতে লাগিলাম। কেনেল বিভাগের নড়ক এ পায়েও আছে-_. 

আমরা সেই রান্তা ধরিলাম। যখন নীলধারার ঘাটে আনিয়া! 

পৌছিলাম তখন বেল! প্রান ৯টা বাঞ্ধিয়াছে। এ খেয়! ঘাট--এখানে 

নৌকাতে লোকজন ও অনেক গরুর গাড়ী পার হইয়া থাকে। গুরুকুল 

হহতে কয়েকথান! গরুর গাড়ী আদিয়াছে। এ সব হরিদ্বার হইতে 
চুন আ'নবে। একজন লোক ও তাহার পত্বী গুরুকুল হইতে 
করিয়াছে তাহাদের একটা ছেলে তথায় অধায়ন করিতেছে । তাঁহারা 
৫৬ বস তথায় ছিল, দেখিলাম তাচাদের সঙ্গে একটা টাস্ক আছে 
তাহ'ঠে হাগাদের আবশ্তকীয় জিনিষ পত্রা্দ নিয়া গিযাছিল। 
রাগ্তার দূরত্বের বিষয় এই লোকটিকে ও গাড়োয়ানদের জিজ্ঞাসা করাতে 
গহারা বলিল “বাবু রাস্তাতে হাতীর উপদ্রব আছে, আমরা দল 
বাধয়া যাতায়াত কার একা যাইতে ভন্ব করে”। হরি বাবু বলিলেন 
“তথায় গেলে আপ আব আমি ফিরিতে পারিব না, কারণ আমার 

শরবে এচ সামর্থ না যে আমি এখন ১১1১২ মাইল হাটিতে পারিশ। 

ধখন অনেক বলিয়াও তিনি স্বীকৃত হইলেন ন! তখন গ্রতা বর্ন ছাড়া 

মগ গনি নাই। আমি বাপায় মাতাঠাকুবাণী ও শাস্তিকে ফেলি 

অগর বাত্রি বাদ কবিতে পারিব না আর তাছারাও অতাস্ব চিন্তিত 

হইবে এই সব নাগ! চি্ত। করিয়। ফিরিয়া! আদিলাম। হর্দ্বারের 
নিয়ে যে গঞ্গ প্রবাহছিতা আর নীলধার! এই স্থানের মধ্যে প্রকাণ্ড এক 
চড় ইঞা প্রন্থে ১ মাইলের কম নয়। উহার মধ্যে অনেক শিপ গাছ 
ও ছোট ছোট বেল গাছ আছে। ফিরিবাব সময় ঠিক ভরিঘারের 
অপর পার ঘাসের উপর বদিয়! প্রায় অর্দ ঘণ্ট| বিশ্রাম করিতে করিতে 
অতুলনীয় মৌন্দ্ঘা দেখিতে লাগিলাম। বেলাও অনেক হটর়াছিল- শান্তির 
চন্ত 'ভাবিতে লাগিলাম, পরে ঘুরিয়া ছিরিয়া বাসার গ্রত্যাগধন করিলাম । 
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বিকালে পধিকূণ বর্চ্্যাশ্রম দেখিতে আমি বাহির হইঘ় 

পরিলাম। ভরিত্বারের ঠেশন হইতে দক্ষিনে ২ মাইল বাবধান। 

একখান এক' কণিরা তথার পৌছিলাম পরে এক| ওয়ালাকে বিদায 

কয়! ফটক পার হইছ! চিনে প্রবেশ করিলাম) এ আশ্রম 

দেখবা সপগুক্ত। এখানে আনক অরবয়ন্ক ছাত্র আছে এবং সকল 

কার্খাদ বোদাক মতে সম্পাদিত হইয়। থাকে। আশ্রমের বন্দোবস্ত 

বেশ গ্রশং,নীয়। রগ্গণাণী বাপকদের দেখিলে প্রাচীন্যুগের 

র্ঘদের আপামর কথ! যাহ প্ধাণ শানফাছ তাহাই মন পড়ে। 

এখানে আমুকেদোয় উধধাতয় ও হাম্পাতাল আছে। খালের ভলেই 

ছেলেও মান কাধ । 'আহশামব মঠ্9 সানাগার আছে । রন্ধন- 

| শালা এক পিরাট খাপাঁব। 

ফিবিণাধ সময় আব একলা পাণম না। পদ্রঞজে আমিনে 

আসাতি বখন হরির পৌগা তপন সদা! হটয়াছে_রাস্তাতে 

একজন অপ. লোক মামাকে বলিণ শুনলাম আপনারা ঈষীকেশ 

হইতেছেন, তথায় মাইবেন না কাধণ ওলাউঠায় লোক মরিতেছে”। 

অনুসন্ধানে জানিগাম এ জোকটা কলেব। হা'গাতালের কম্পাউগ্তার, 

তিনি আমাকে কি কাঁণয়া চিনিলেন। ইহাতে আশঙ্র্যা চইলাম। 

হারদারে কলেরাতে গোক মংত্ছিল এবং গঙ্গাল পান করিতে 

নিষেধ কথিয়া পেটিঃ, ডারও £হযাছিগ। আরা গাঁক| কৃপের 

জল খাষ্টতাম। একজন 771 পানিওয়াল। নিদ্ত কবিয়া'ছলাম 

সে ছুই বেগ! আমিয়। বাদনপ্ ধুইয়। !দতি আব কূপ চটতে জল 

আনিয়। দিত। 



হ্ববীকেশ ৫৩ 
২ ২ ৯৩ সা পশাম্পষ্পি পি সি পা সপ্ত সিপাহি পা প্সএ্াপপস্্াউই  ্থিাি 

হৃষীকেশ 

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার-__ 

আজ সকালে হরিদ্বার ত্যাগ করিব এইরূপ মনন্থ করিয়! পূর্বেই 

বন্দোবস্ত ঠিক করিয়াছিলাম। ইচ্ছা! ছিল মোটরে হৃষীকেশ যাইৰ 

তাহাতে ভাড়াও শ্লল হইবে আর [ট্রণে বাঁওয়ার ও বারংবার 

নামাউঠ| করিবার কষ্ট হইতে অবাহতি পাইব। কিন্তু তাহা ইল 

ন। মোটব আসিতে আনেক দেরী হইয়া গেল। অগতা। নিরুপায় 

5য়! আমবা! ট্রেশনে চপিলাম এবং যথা সময়ে জষাকেশ রোড ষ্টেশনে 

উপাস্থৃত হইলাম। এখান হইতে হধীকেশ ৮ মাইল, টঙ্গাতে যাওয়| 

যায় বাস্তাও খুব ভাল। একথানা টগ্গা ৪২ টাক ভাড়া! নিল। 

আদবা ৬সঠানাবধায়ণ দেবে মন্দিরের নিকট টঙ্গা রাখিয়া বিগ্রহ 

প্শনার্থে অবতরণ ক্রিতাম। মার্বোল প্রস্তর নির্দত ৬নতানারারণ 

ও লঙ্ী দেবীব নু্কি, দেখিতে মত্যস্ত শন্দর। এখানে যাত্রীদের 

খাকিবার জন্য ধর্মশালা আছে, জলের বন্দোবস্ত ও ভাল। গা দ্রব্যাদির 

দোকান আছে। সাধু সন্ন্যাসীদেখ জন্ত সদাব্রতেব বন্দোবস্ত আছে। 

বদশঃ বিবি€য়াল। ও দুদ ধর্মশাল। অতিক্রম করিয়! আমরা যখন 

হষ'কেশে উপস্থিত হইলাম হখন বেলা প্রায় দ্বিগ্রহর হইয়াছে। 

পথম আমবা কালাকম্বলীওয়ালার ধর্শশালাঃ উপস্থিত চইলাম। 

দর্মশালার কর্মচারীরা খুবই খাতির করবিল। একটী ঘর নির্ধারিত 

করিয়া! সতবঞ্চ ও গালিচা বেছাইয়া দিল এব" জলের জন্ত দুষ্টটা বড় 

পিতলের কলস আনিয়! দিল। ধর্দমশালার মধ্যেই একটী বৃহৎ পাক! 

কূপ আছে তাহাতে অনবরত জল উঠাইতেছে। ধর্দশাল| বহু যাত্রীতে 
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পরিপূর্ণ, সমস্তই পশ্চিম দেণীয়। যখন শুনলাম এখানেও কলেরাতে 

লোক মাঁরয়াছে তখন আর তথায় অবস্থান করা যুক্রিসঙ্গত মনে 

করলাম না। টঙ্গা হইতে তখনও মাণপত্র নামান হইয়াছিল না 

এবং মাহাঠাকুরাণী ও শান্ত বাহিরে রাস্তাতেই অপেক্ষা করিতেছিলেন। 

পরে আমরা হনপ্পেক্সন্ বাঙগালায় যাইয়। হাজির হইলাম। ব্রিটিশ 

গাড়োয়ালের ডি হাঞ্জান্য়ারের ভুঞুমনামার একখান! পত্র আমা 

সঙ্গেই ছিল। 

এই স্বানে একটি কথা বলা আবশ্তক। ডস্্ুতে থাকিতে আম 

ত্রিটিণ গাড়োয়াণের ঠেড কোয়াটার পৌড়তে ডেপুটা কমিশনাবের 

নিকট একবান| পঞ দিগি। তাহাতে লাখয়াছলাম যে আম হবিদ্বার 

হুইঠে কেদার বরা ভম্ণ কাবয়া বাম নগ্ব ১৯য়া |ফাবতে ইচ্ছ। করি 

এবং 1.॥ সণ খান পরচাগা বাঙ্গাণ। আছে তাহাতে থাঁকিবার চন্য 

অনুষাঠ গাথন। কাখ। ঠাঠাব উবে [ডইারী হ'জানয়ার সাহেব 

আমাক অহমাত দয[ইলেন। 

£ই পরে খগেহ হনগ্চেকসন্ বানাতে উপাস্থত ইলম 

অদূর বাঙলার কপার 15. মে আংদয়া দরজা খুলরা দশ আমবা 

জান্যপর 1)$ কীরয়া আহাখাদর বঙ্গোবস্থ কাবাব । এই বাল! 

হীযাকেশ বেশ দাবেই রানার দানণ পাশে ঠিক গঙ্গাব উপর অবাস্থৃত। 

চতুর্দক থোনা এবং 1”কটে জন্মানবের সংখব নাগ। গঙ্গাব পরপারে 

আকাশ 'পশ কাবয়। |8মাঠ॥ দডহয়। আছে। আমরা গপাতে 

এক একে ন্নান কারয়া আসলাম -- গ্রাম দাহঠাইঠ'কি ৭ পরে আমি 

ও শান্ত । গঙ্গার ঘাট বাঙলা! হইত 1নানংট পথ এবং ভাল 

রাস্তা! নাহ ছোট বড় প্রস্তর খও যেখানে ধানে পছিয়া আছে। এ 

রাস্তার খুব কম লোকই যাতার়াত করয়। াকে। যাহারা ইনস্পেক্মন্ 



হৃযীকেশ ৫৫ 
২ ৭ ক্প্সিপিসম্পিস্সি সিলসিলা সত সত সি পাস্তা সপাসসপসসপ পাপ মই লা ও পিপাসা ৯ সস প্টিলাসটি পাটি পি সি ৯ সিসি সি টিপ্স 

বাঙ্গলায় থাকে তাহারা ত আর গঙ্গার সঙ্গে কোন সং রাধে ন! 

কাগ্গেই রাস্তাও আর ভাল হয় না। এই ঘাটে নাম ত্রিবেণী ঘাট। 

কারণ গঙ্গা তরিধারার় বিভক্ত হইয়া প্রবাহিতা হইয়াছেন। এখানে 

দে'পপাম একজন সাধু গঙ্গা মধো একখান! প্রকাণ্ড প্রস্তরের উপর 

আব দুইজন ঘাটেব উপরে সাধন ভ্ধনে নিমগ্ন আছেন। নদীতে 

গল খুব কম। দুই তিন খানা ছোট চাল!-ঘবও আছে তথায় পাণ্ডার 

যাধাদের কাঞ্জ করাইয়। থাকেন। এখানেও হিদ্বাবেব স্থায় নদীতে 

বড বড় মাঠ আছে। এখানেও অনেক বাদ আছে। 

আহাখাঞ্জে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া মাম বাগাবে বাব হহলাম। 

(দাকান অনেক রকমের আাছে-আশশ্বুকীয় সমন্তইট পাওয়! যায়। 

হবকগা দুপা এবং যাহা পাওয়া যায় তাঠাব মূলা ও অধিক। 

হ'থন্াবে ও জষীকেশে সকলে বলিছেছে পাব বদরীনারায়নের 

য'ত্র' বন্ধ | যাহা পৌঁছার ডেপুটী কমিশনারের নিকট হঠতে হুকুম 

তান।ই৮ত পরে হাহারা বাইতে পাবে নাচৎ কাহাকেও যাইতে 

দেক্য়ু হয় ন'। লক্ষণ ঝোলা,হ একজন নব হইনস্পেরার একজন 

হেউকনাটুবলি ও ১২ জন কনগেণল আছে। ছাব্লাম ব্যাপার 

গুরুতব। মামার নিকট মগ্রমতি পত্র ত নাই বে ডি্রাকট 

ইঞ্জিনিয়ারের যে একগানা পর আছে তাহা দন্বন। আগামী কলা 

জঙ্মণ খোলার দাবোগাব সচ্িত সাক্ষাৎ করাই ঠিক করিলাম যপি 

যাইতে দেয় ভালই নাচ এই হিখাহ স্থানটা দেখি নয়ন চরিতার্থ 

ক্রয়! কবর । রাত্রিতে কয়েকথানা পত্র লিধিলাল। 

আক্ত বাহিত দ্বিতীয়ার জ্যোতল। হওয়াতে চন্দ্রমা অল্প সময় পরে 

অন্যমিত ভইলেন। পরে অন্ধকার--এই অন্ককাবে আর ছব তইতে 

বাহিত হইতে লাহল হইতেছে না। খোল! ময়দানের মধ্যে একখান! 



৫৬ কেদার- ব্রি পরিভ্রমণ 
৮ পট * পাটি ও পস্ষি তাস পাস্িলীছি সিল সম পি পি 

ঘর, নিকট অনগ্রানিও নাই চীৎকার নি কাহার সারাশষ 

পাওয়। যাইবে না। দরজ। ভাল করিয়! বন্ধ করিয়! দিলাম। চতুদ্িক 

নিন্তব এই নিম্তন্ধত ভেদ করিয়া গুধু পোকার ঝিঁ ঝি রব হইতেছিল। 

এমন সময় মাতাঠাকুরাণী একটি ব্যাণ্রের গল্প করিলেন, কোন এক 

স্থানে ঘয়ের দরদ! ঠেলিয়। ব্যাপ্ব ঘরে ঢুকিয়াছিল, তাহাতে আমাদের 

ভয়ের মারাটা একটু, আমি একটু বলি কেন বিলক্ষণই বৃদ্ধিপ্রা্ত 

হইল। বাহ গ্রত্রাবের বন্দোবস্ত সংলগ্ন প্রকোষ্ঠে (13510 10010) 

থাকাতে আমাদের কোন অনস্থবিধা ১ইল না। রাত্রিতে নিদ্রা যে 

ভাল হইয়াছিল তাহ! বলিতে পারি না, কারণ মধ্যে মধ্যে যখন ঘুম 

ভার্গিত তখন কান পাতয়া শুনিঙাম যে বাছিবে কোন শব হইতেছে 

কি না। মনের ভয় ছাড়া আর কোন বাহিবের ভয়হয় নাই এবং 

রাত্রও তোর ৪ইল। 

২৬শে জৈষ্ঠ__ 

কালে বাঙ্গলার চৌকীদাবকে বলিলাম যেএক জন কুর্ন ডাকিয়া 

দাও--আমাদের সংঙ্গ শান্তকে পিয়া জঙ্নঝোলা যাইতে হইবে। 

(কু সময় পরেই কুল উপস্থিত হইল, ভাড়া ঠিক হইল যাভারাতে 

এক টাকা । হাধীকেশ হইতে বহন হুহয়! রাস্তায় প্রথমেই চঞ্রভাগা 

নদী পার &ইলাম। নদী গুকৃনা_ কোথাও জল নাই। গঙ্গার 

উপকূলে অনেকগুলি আশ্রম, তথায় সাধু সন্াসারা থাকেন। 

কিছু দূরে “কলান* আশ্রম তথায় ভগবান শন্কবাচার্ধোর মৃত্তি ও 

মহাদেবের !লঙ্গ গাতিটা করা হইয়াছে। এখানে দেখিকাম একদল 

“পশ্চিমা” তাকাদব মধে) কাহারও গোয়ালীয়র কাহারও বা মাধাধ্য 

এ্তৃতি স্থানে বাড়ী। এই দলে ১৬।১৭ জন ছিল তাহারা বদরকাশ্রম 



হৃষীকেশ ৫৭ 
পাপা 

পাজি তি 5 সি ০ তলা পসিপািপাস্সিাসসিসিসসসিসপসিপা পা স্পস্ট সস ২» সা সপিসিলাসপাসিসপিসিসিপাসি সস সপন পাশ পািশস্টি পাস শসমিসিামি সপসসপাসপট সপস্মিসটিস পাস স্পা 

যাতে পারে নাই, পুলিশ তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিয়াছে। আমি 

তাহাদিগকে বলিলাম যে আমি যদি যাইতে অনুমতি পাই তবে তোমাদের 

মধো হইতে ৩৪ জন লোককে আমার সঙ্গে নিতে পারিব। আমার 

মাল বহনকারী কুলী হইয়৷ যাইতে হইবে। করেকজন রাজি হইল। 

তাহাদিগকে সঙ্গে করিচাই লক্ষণঝোলা রওনা হহলাম। রান 

চঞ্িতে চলিতে অপর একখান! মন্দির দেখিলাম তথায় শক্রন্ন ও 

বদ্রীনাথেব মুত্তি আছে। 

এখানে একখানা বড় রকমের মনিহাবী গিনিষের দোকান আছে। 

এ পণ্যন্থ একা, টঙ্গা ও মোটর গাড়া আদিতে পারে পরে একটি ছোট 

পাহাড়ের উপব দিয়া ১* মাইল চলিয়া লক্ষ্মণঝোলায় যাইতে হয়। 

এস্বানের টুক পরপাবে স্বর্গাশ্রম নামে একটী আশম অল্প দিন 

হণ নিত হইয়াছে। খেয়া শৌকাতে পার হহঠে হয়, পয়স। 

শাগে না। দেখিলাম ২5 জাগায় পক্ভগারে গোফ। নির্মাণ 

কাঁধয়া সাধুর আশ্রম নিথ্মাণ করিয়াছেন।  কয়েকথানা পর্ণশাপাও 

মদের নয়নগোচব হইল, এখানে কমগুনুধারা সাধুরা বাস 

করত গ'কেন। 

ইাব পর চড়াই আবন্ত হইল_-এ চডাঠ খুব বেণী নয় অর্ছ 

মাইল ক তিন পোনা মাইল ঠইবে এবং চরাহইয়ের উপরে একটি 

জলছর মাছে। এই চড়ার পর আবার অবনাইল রাগ্ত। উত্রাই 

চলিয়। পশ্পণঝোলাব নিট উপস্থিত হঃলাদ। এখানে হননি 

ও লঙ্গণজীর মন্দির আছ্ে। এই দন্দির কটা উচ্চ চক্রের টিপর 

'নম্্রিত। রাণ নধেব পাপক্ষ॥ নিবন্ধন রামচন্ত্র লনীকেশে ও লক্ষণ 

এইগানে তপন! কবিয়াডিলেন। ইচার নিকটে আরও ছোট ছোট 

মন্দব আছে। 



৫৮ কেদার-বদরি পরিজরমণ 
পি শসা তা পপ ০ ওক বা স্পা লট পম 5 

লক্মণঝোলার র দঙগি পার্থে খন বা দ্রোণ ঘাট ও নিম্নে একটা 
কুণ্ড আছে। লক্গণঝোপার় একটা লৌহ নির্মিত ঝোলান সেতু, 
পড়িয়া যাইবার কোনই আশঙ্কা নাই। এই প্রকাব সেতু হিমালয়ের 
মধ্যে অনেক আছে। পূর্বে এখানে দড়ির ঝোলা ছিল। ১৮৭৮ 
থ; অঃ রায় বাহাদুর শ্রিযু* সরছমল শিরগ্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালা 
তাহার বুষ্ধ! মাতাঠাকুরাণীকে লইয়া ৭্দরিকাশরম দর্শন যাওয়া কালীন 
এই (মতুর ভীমণভা দর্শন কার পুরকে একটা পুল নির্মাণ করিয়। 
দিতে আদেশ করেন পে উক্ত শেঠ বাচা বভ অর্থ বায়ে লৌহ 
নি্টিত ঝোলান মেতু মিাণ কাএয়া দিয়াছেন। ইঠাছে যে যাত্রীদের 
কঠ উপকার ইয়া ঠাঠ। বর্ণনা তাত। পর্ন এই সেতু পাব 
হটঠে পারলেই যাত্রার! বাপিনাবাথণ দন লাভের আপা করতে 
পারিত। এ দে এন ৪৯ ম্বত দে উার উপর নিয়া এখন 
ঘোড়া গাধা! পঠতা5 মাল বোঝা লয় নিছে পার তঠয়। যায়। 
সেঠণ মাঝখান কাটি তলা নিছ্ধান আন এবং যাহাতে কোনও 
দুর্ঘটনা ন! ওয় ছাঠাব ভন দুই ধারে তারের বেডা আছে। ১৮৮৩ 
থু্টাদে এঠ 2 গরম খে: ই! 

দাড়ব ঝোলা গন্তর“ কাবতে হলে দুইগাছা খুব মো? “ড়ি 
সমাগরাল তাবে ইটা শক খুটি পুতি হাঠাতে বাধিয় দেওয়' হয় 
এবং মধ মধো "য ফাক গাকে তাহাছে কতক্কগুল কাথণ্ডের 
থা দৃঢ়তার দার! টক মোট লড়র সঙ্গ বাপি ওমা 
হয়, এই কাষ্টথণ্ডের বাণধান অল্প অলপ দুঃব থাকে হেন সহজেই পা 
ফোয়া চ'লয়া যাওয়! যায়। ই$1 9 €কগান। সাড়রন্ায় দেখা 
ধায়। ইহার উপর পা দিয়া পাব তওয়ার দময় ছুই হাতে ঢুই ধাবে 
ধরার জন্ত ই গাছ! শক্ত রশি এপ|ব ওপারে বাধিস্ব! দেওয়। হয়। 
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পার হওয়ার সময় ছুই বগলের মধ্যে ছুই হাতে শক্ত করে ধরিয়! 

ধীবে ধীরে অগ্রসর হইতে হয়। এই সময় ঝোল1 ঠিক ঝোলার মতই 
দুলিতে থাকে, তবে পড়িয়! যাওয়ার বিশেষ সম্ভাবন| নাই। ইহ! 

অনেকট| অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। আমা দেখিয়াছি যে 

পাাড়ীব! [নির্ভয়ে পার হইয়া যাইতেছে-কিন্কু আমাদিগকে অতি 

সন্তর্পণে পার হইতে হয়। এই প্রকার ঝোলা হিমালয়ের মধ্যে ছুই 

স্থানে পার হইয়াছি। সে সন কথা সময় মত নাঁণৰ। 

লক্ষণঝোলায় যাইঠে ঝাম ধারে বিস্তর মম্তগ গম আছে এখানে 

বাদমত। নামক মুগন্ধি ধান্ত উৎপন্ন হয় এ৭ং ছোট একটা গ্রাম ও 

বিষুধ মান্দর আছে। লক্গণঝোলাতে একটী ডাক্তাওখানা, গ্রাম্য 

ডাকবর ও ধাড় লাছে। 

আমরা পুলগ্রান্তে উপান্থত হইয়া দেখিণান একজন পুণিসের 

কনছেবণ পাহাড়ায় আছে। যাত্রীদধগকে পরপাণে খাহঠে দেয় শা। 

আমাদেবও বাঁধা [দল কস্ নথন বাঞ্লাম যে দাবগা7 সি সাঙ্গাং 

কার তখন আব কোনও আপি কর্থল না। আমবা গঙ্গাশাহকা 

ভয় বক্ষ! পরপারে উপিত হইলাম। ঠিক পুলের মাখাতে পাশের 

আচঢচা। দাবগাজাব মঠিত সাক্ষাৎ কাবলাম এবং পত্রধানা দেখার 

অত্যন্ত উততগ্র চিছ্ছে চাহয়া বাহলান | দনে করপান মদ নং করে 

তবেহ আরেল গুড়ম। এত রান্ত। হবে বৃদাই আমা হহগ কিন 

দারগা দাহেব পত্রধানা পাড়ন্া যখন বলিলেন “আপ, জানে পেক। হা 

তথন আনন্দ আটখানা হইয়া গেলাম । আন ঠাহাকে জানাহলান 

কাস্তী ঝাপান (কিছুরই বন্দোবস্ত ক্র নাহ। এহ সণ বন্দোবস্ত 

করিয়া ধাত্র। আরম্ভ করিব। দারগা সাঠেনকে সেলাম করিয়া রন 

হইলাম। এবার আর পুল পার ন| হইয়া ভাগীরথার বাম তীর দিয়া 



৬০ কেদার বদরি পরিজমণ 
পা শান ৫ সপ তি পাখি জমিন পিপাসা 

পস্ট 
০০০ 

চলিতে আরম্ভ করিণাম, ইচ্ছা স্ব শ্রম দর্শন করিয়া বাঙ্গলায় গ্রত্যাগমন 
করিব। চ্িতে চলিতে দেখিলাম ভাঁগীরপীর তীরে একজনের 
বালোপযেগী অনেক কষু্র ক্ষুদ্র প্রস্তব নির্শিত কুটার সাধুদের সাধন 
ওলনের অগ্ঠ পাহগাছে। দেখিয়া প্রাণে বড়ই আনন হইল। এ প্ররুত 
তপোৃমি। স্থানটা নিক্চন। এই সব কুটারকে গৃহ না বলিয়া 
মির বণাঠ সঙ্গত। সকলগুলিই গঙ্গা পবিত্র তীবভৃমিতে অবস্থিত। 
একগিকে উদ্চপণত নাল! ও অপবদিকে ভাগীবথা_আর এই উভয়ের 
মধাঠণে হপোইনি। পাঠক পাঠিকাগণ একবাব মনের মধো কল্পন| 
কারা দেখুণ ইঠ! ভঘর্গ কিনা। আমরা স্বর্গাশরমে উপস্থিত হইয়া 
দেধিণাম হঠ! একজন বাঙ্গাণী মাধুর কীও। সাধুটার বয় ৩০৫ 
বংসধ। তাহ।এ নম এমং আয় প্রকাশ। প্ুনিধাম তাহার জম্মভূমি 
কুমির সিলায়। পু ঠিন কাণাকম্বণী বাধার হাযাকেশস্থ ধন্মশালার 
ছিলেন পথে খামনাথজাও সাত মনোমাপি্ হওয়াতে ভিন আশ্রম 
করয়াছেন। [$ণি একধানা গা।ণচায় বগিয়া আছেন সামনে একখানা 
খালাতে যাঞাব। ইচ্ছামত টাকা দিচা ঠাার পণধূলি গ্রহণ কবিতেছেন। 

শমৎ আত্মপ্রকাশ এক্ষণাখীৰ অগবোধে োম্বাইব শেঠ মমবার্ 
থাম ভগং ডাপাময। বয়! এস্কান গঙ্গাৰ তার [দয়া ২ মাইল বিশ্বৃত 
জাম এর কাণয়া ঠহাকে পন করিযাঙ্জেন এবং সাধন তজনের জন্তু 
অনেক গু'ল ছোট ছোট কুটার শনধ্মান ক'বয়া |দয়াছেন। 

এখানে ধশ্বিণালা ও সদাবচের ন্যোণস্ আছে। আর একখানা 
মন্দ আছে তাহাঠে রামেশ্বর মহাদেব ও গঙ্গাসা প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মানদবধালা দিতণ এবং ঠিক ভাগরথীর উপবেই অবস্থিত। 
এখানে য $৪ অছে তাহা বামকৃওড বলে। আমর দশনাস্তে খে 
পার হইএ1 গঙ্গাব প্পাবে উপহিত হইলাম। বলা তখন প্রায় ১১ট। 
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বাঞ্জিছে, রান্ত! এত গরম হইয়াছে যে ধালি পায় চা অতান্ত ক্দারক। 

পার চলায় যেন ফোষ্চা পরিয়া ষায়। আমি আমার মোজ! জোড়া 

খুনি আমার মাতাঠাকুরাণীকে দিলাম। তাহাতে তাহার কতকট! 

আবাদ হল বটে কি তবুও মধো মধো যখন বালুর উপব এ মোজাতেও 

মানাইল না, তখন তিনি পায় কাপড় জড়াইয়া 1দলেন। [ক ত্র 

কি গুকষ সকলকেই ভুতা। পর1 দরকার নচেং হাটিয়া যাওয়! যায়না। 

থারণিপায় পাথবেব রাস্তাতে পায়ে তলা ক্ষতবিক্ষত ইইয়! যার। 

ঈরিদ্বায় ও হধীকেশে কাপড়েব দড়ির তলা বিশিষ্ট এক গ্রকার 

ক্যািদের জুন পাওয়া মায় তাহাই বাবাব কবিতে হয়। আমি 

হধীকেশে সেই দিনই কাপড়ের জুতা মাতাঠাকুধাণীর জগ্ত খাঁর করি। 

বাসার ফিরিতে বেলা ১১॥:ট। বাঙিল। পরে স্নান আহাবের বন্দোবস্ত 

করিলাম। 

বিকালে শাস্তির জর হইল। মনে বড়ই ভাবনা ভহল। সঙ্গে 

$দধ ছিল ডাহা দেওয়াতে জর ছাড়িয়া গেল। গ্োয়ালীয়ার [জিলা 

তিন জন লোক আমার সঙ্গে কুলী হইয়া যাইতে প্রস্তত হইল। আমি 

তাঙাদিগকে আামাব নিকটই স্থান দান করিলাম। মনে করিলাম 

ইহাতে উভয়েরই সুবিধা হইবে। আহাদেরও বদরিনারাধূণ দর্শন 

হবে এবং আমও তাহাদিগের নিকট হইতে অনেক সাহাযা 

পাব । একবার লক্ষণঝোলার পুলিশের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই 

হয়, ₹খন আর ধরে কে? এই সব লোক রাত্রিতে বাঙ্গঙায় শয়ন 

করিত আর দিনের বেলা বেড়া বেড়াইত-_তাহার| আহারের 

বন্দোবস্ত অন্থত্র করিয়াছিল। এই তিনজন লোক পাইয়া হনে 

অনেক বল হহরা। 

বিকাল বেলা বাঞ্জার ঘুরিয়া আমিলাম ও কালীকম্বলী বাবার 
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ধর্মশাপা কাণী এ ঝাঁপানেধ জন্য চেষ্ করিলাম। এখানে অনেক 

কুলী থাকে । যাতীদের সন্ধানে তাহার! থুবিয়া বেডায়। 

ঝাপানের কোনই সন্ধান মিলিল না কারণ রাস্তা বন্ধ হওয়াতে 

তুলীণ! সকলেই ন্ব স্ব গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। ধর্মশালার একজন 

ক'চাগা লিন যে ধেবাঢ়ন হইতে লোক সংগ্রহ করিয়। আনিতে হঈবে 

হাঠাতে ৩15 দিন সময় লাগিবে। বাজারে বেড়াইতেছি এমন সময় 
গকগন পাঙ্গাণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল তিনি বলিলেন যে প্রমথ বাবু 

পরিকাশম মাঠবেন তিনি সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিতেছেন এখন 

গাগায় নাই লক্ষণঝোলা 'গয়াছেন | মামি তাহাকে বলিলাম প্রমথ বাবু 

[ফাবণে তাহাকে ইনস্পেকসন্ পালায় পাঠাইয়। দিবেন। এই বাঙ্গাণীটি 

আর কেই পে আমাদের মাধুঙগা। তীহার ব্যয় পরে বলিব। 

২৭শে জোষ্ঠ__ 

লকালে আমার নিকট ১ ছন পাণ্ড' আসিয়া উপস্থত হইল__ একজন 

কেপাথনাণের 9 অপর "ন দেবগয়াগ ও বদবিনাবারণের হাহার। 

আমাকে বিস্তর আশা হম 'দহেন এবং গাগা ও বাঁপানের বন্দোবস্ত 
কাথা দিতেন বালয়া এগলেন। যারার উপযোগী পিছু জিনিষপত্র 
খারদ কার! আ'নলাম। খাপানেৰ কোনই বন্দোবস্ত করা গেগনা__ 

পাণ্ডারা ঝাললেন সে দেবপ্রচাগে কাণ্ডী ও ঝাঁপানের বন্দোবস্ত কিয়! 
দিবেন তথায় অনেক বুলা পাওয়া যায়। 

গেরপ্রয়াগ পর্যান্ত 'আমাব মাল বহনের অন্ক একটী ঘোড়ার 
বন্দোণন্ত ইইবে। এই ৪৪ মাইল শান্তার জট তাহার মন্ত্রী ঠিক 
ইইণ ১** টাকা প্রতি /৫ সেরে এক টাক'। গ্রহের সময় ীযুক 
প্রমথ নাখ সাঞ্গাল এবং নেরাদনের 175090৩0060] ১119 



হৃধীকেশ ৬৩ 
তি সীট ৮ পিট তি পিপলাসটাটি পটিপাস্পিটিশীপিপাশি্টািাশাশিশাশ্পীশি শি সি সপ ০০ সপ পপি উপাস্টপ 

001[001]1৭ ারিনের শীধুক্ত হরেন রা দেন, ডি এ, দয়া | করিয়া 
শানসিয। আমার সত দেবা কবিলেন। প্রমথ বাবু বলিলেন যে 

১৬ দিন পর্যান্থ "আনেক চে! কবিয়া এবং বারংখাব হবিদ্বাব ও 

রেবন্দ্ন দৌডাপৌনি কনিয়া! পৌঁড়ীর ডেপুটি কমিশনাবেব ভকমনামা 

সানাটম়াসন। মারব টেলিগ্রামে চাচার ১০২ টাকা থর হইয়াছে। 

কাঠান চিত ঠাহার বুদ্ধ। মাতাঠাকুবাণী, পত্ৰী, দুজন শ্রালিক। ও 

৫শহক্ন শ্বালীল কনা (বয়ন পান্ন ৩ বংসব) মআছেন। ঠাহার। 

সনেট ঠািযা ঘাউবেন কেবল নিজের বুদ্ধা মানার রগ্ঠ একখান! 
কাপান ইবির হইত ১৫০২ টাঙ্গায় ঠিক করিয়া মানিয়াছেন। 

তাচাবা শেলার বরা লুমণ কবিয়। পুনবামে ঠপিদারে গ্রণাবর্ধন 

ক ্বন। ১ আন মাল বহনকারা কুলির বন্দাবস্থ তঠয়াছে। 

তাঠালা প্রন্িমণ ৮০২ ঠিসাবে নিবে। 

গাও শাণিব দুধ মাই । মাম ম্গানেব জনা গঙ্গার দিক বণন 

১য় "তি এমন নব বেখিনান আমার হধিত্বাবের বধু এআগুক হরিপদ 

এনদাপাধা আচাশঘ একধান। এক্সাতে গেটছেব নিকট আপির! 

উপণ্যত ££র়াছেন। দব হইতে হাহাকে দেশিয় আমি দো়িয়। 

গলম এবং ঠাঙার জিন্ষিপর বাঙ্লাতে আনিয়া রাখিলাম। স্নান 

কার মর যখন গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইলাম তখন দেপিশাম একজন 

সাধু এই প্রপন বৌচদ্রর মধো গোলাকার ভাবে ঘুটের ধুনি প্রন্ছলিত 

কণেয়া ভাব অধো বিয়া ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। আব একখানা 

বন্বদ্াবা ম্চ ৪ শবার ঢাকিয়া বলিয়াছেন। অন্ত 'একজন সাধু 

প্র দাদা একখএ বুচত প্রস্তরের উপর বসি! ধানে নিম আছেন। 

দেখা বড় ভক্ষি হঈল। ভগনানকে লাভ করিতে হইলে এই 
ভাঁরেই কঠোর তপগ্ত। করিতে হয় নগেং ঠাচাকে পাওয়া যান না। 



৬৪ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 
৮ স্*্৮ স্পা 

টি আব আমাদের বাক্স দর্শন নম্ন মে একখান! টিকেট করিয়া বেলে 

চড়া! পে মোটর হাকাইয়া বাদ প্রাসাদে উপস্থিত হইয়। একখান 

কার্চ পাঠাইযা দিয়া হাব সাক্ষাং লাভ করিলাম। ধর্খ লা কর 

যেমন কগিন আবার মন স্থগম । 

বিকালে কালীক্ষ্বপীর ধর্দশালার এহন বোনীক্কে পৰীক্ষা কবিরা 
একগানা ব্যবগ্ঠা পন পিখিয়া দিলাম, ইভান মনেণ অনেক আনন 

হটল। আমাক পিয়া মণি কাহারও মংকিঞ্চিং উপক্গার হয় তবে 
এ ৪ তনাগা (থঃজকে কৃতার্থ মনে কবিপে। 

আমি কি প্রকার পন্দোব? করিয়াছি হাহা অনুসন্ধান করার জঠ 
শ্রীমথ ণাবু পূনপাঘ সক্ধ্যাণ সমম আনিয়া দেখা করিয়। গেলেন। 

আমাদের ঠিক হইল মাগামী কলা সকাণে যারা আবমু করিন। 

বাহ ঠরিপন বাবু চাঠাব ইক্মিক ককারে খিচড়ী পাক 
কথিয়। আনা কিছু ভাগ নিলস্নে। এখানে জমীকেশ সনে 
কয়েক কথা বলা দবকাব। 

ঘে লব ধাডী হারদ্থাবে কানতী ও ঝীপানের বন্দোবস্ত করিতে 
রে না তাহাদিগকে এখানে সব টিক কবি নিলে হয় নচেং 

রান্তাতে অতান্গ কই ভাগ করিত হয়। আম তাহার জনয বিশেষ 
ভূকাভোগ। রাগ্থাঠে বন্দোবশ্ব করিলে অর্থও আনেক বেণী বায় হয়, 
অপর কুষী দ্বাবা হ্রদ মত কাজ্ণ পায়! যায় না। কাণী ও 
ঝাপান আবোহীব শবীনরর পরিমাণ দেখিয়া ভাড়া সাবাস হয়। 
াংাধা কৃশাঙ্গ ভাহাবা কাতীতে যাইচে পাবে ইহা খাসিয়াদের খাবার 
স্লায়। একজন লোক পিঠে করিয়! নিয়া দা়। তর কাণ্তীতে মালপত্রও 
বছন কথা হয়। বাঁপান পাছড়ীদের চত্ুর্গোল, ইহা অনেকটা 
আমাদের দেশের ডুলির মত, চারিজন কুলিতে বহন করিয়া থাকে। 



হাষীকেশ ৬৫ 
পপ শাসসী সীশ সপ শি সপ পাস পন সপ পাসা পাপা 

ডাণ্ডী_ইহাও এক প্রকার চতুর্দোল কন্তু ইহাতে চেয়ারের মত 

বিয়া পাকা যায় এবং অনেক আরামজনক কিন্ত বিস্তর বায় সাপেক্ষ। 

ইঠাও চারিজন কুলিতে বচন করিয়া থাকে। কাশী নরেশের 

মাংনজাব বথন প্দবিকা শ্রম গিয়াছিলেন তখন কাঠার ডাণী ৮ জন কুলি 

বহন কর্িগাছিল এবং আবও ৮ জন গোক সঙ্গে সঙ্গে চলিত। তাহার! 

মদণ-বদল কবিয়া বহন কররিত। এহ ভাবে কুলিবও অনেক কষ্টের 

পাবব »ম আর আরোহীও শীঘ গন্ুব্য স্থানে যাইতে পারে। মোট 

কথ! কুলিবা রাস্তা চলিতে চলিতে যে আন স্থানে বিশ্রাম করে 

ঠাহা মাধ দরকার হয় না। 

ইহারা নঞ্লেই যাত্রাধিগকে মেঠেণচৌগা পর্যন্ত শইয়া যায় অথব| 

সণ'কেশে প্রত্যাবর্তন কবে। যে প্রকার বন্দোবস্ত হয় সেই ভাবেই 

কাজ পাওয়া যার। মেহলচৌরী গাড়োয়াল বাগোর শেষ সামা। কাজেই 

গাড়োমালে কুলিরা আর অগ্রদর &য় না। এ স্থানে পোহছিয়া 

পূনবাঘ় নৃহন বন্দোপস্ত করিয়া লইতে ভয়। একজন পুলিশের 

হেড কনগ্রেণল আমাদের লকল বন্দোবস্ত কবিয়! পিয়াছিল। কোন৪ 

বেগ পাইতে 2য় নাই । 

নিদিঃ ভাড়। ছাড়া ঝাপানওয়ালা, কাণ্তীওয়াল! ও কুলিকে নিয়লিখিত 

(হিসাবে পুরস্কার দিতে হয়। 

(১) দৈনিক প্রতোককে ছুই পয়সা করিয়! গলপানি। 

(২) কেদাখনাথ, বদপিকাশ্রন, ত্রিধুণী নারারণ, কালীমঠ ও তুঙ্গলাথ 

এই পাচ তীর্থে গ্রত্যেককে একসের করিয়া ধিঠ়্ী অথব! তস্মলা। 

একনের করিয়া চাউল দিলেও হয়। ইহাতে বার আন! হইতে এক 

টাক পরে। 



৬৬ কেদার-ব্দরি পরিভ্রমণ 

(৩) যদি কোনদিন রাশ্থা না চল| যায় তবে এবসের করিয়া 

আটা অথব! তম্ম,লা। 
(8) এই পাচ ঠীর্থে প্রশোককে এক টাকা করিয়া বকৃসিন্। 

(৫) যাত্রা শেষ হলে উচ্ছানুমাজা পুরষ্কার । 

যাত্রার প্রারঞ্টে যে বাদ ধিখা হয় তাহাতে এই সবস্পষ্ট করিয়া 

লিখিয়৷ দেওয়া পাকে । থে রসিদ পিথে তাহাকে চারি আনা দিতে 

হয়। ইচা তাহা মুঠরাগিখির পুরস্ার | যে এই বসিদ লিথিয়। দেয় 

তাহাকে "চৌধু'র” পুলে এবং মক্ণ বাস। দে"লাগখাতে মুদ্রিত ভি 

কাগজে হ॥, যাগা ও কাণ্ডানচালার সম্পূণ নাম ও ধান সহ তাহাদের 

স্বক্ষৰ অথবা বৃদ্ধানু।গর হাদি ৭ ৪ ২%| 

একগন কতীএদালা ৩৭ এসবের কম মাল পহন ব রতে চাঠেনা। 

ঝাপাগের ভাড়া, আমা দগংক ১২৫ হইতে ১৫০২ টাকা প্ান্ত দিতে 
হইয়াুল। ডাপীর তাড়া ঠা আঙ্গা কিউ 5দক। আর একখানা 

ডাওী খাদ করতেও আগ১১55২ শক বাধ হঠা থাকে অনন্ত 

বৎসর হা অপেক্ষা অনেক কম মাতা পাওয়া যাইঠ। কাদার ছাড়। 

৫০1৬০ টাকা লইয়া ৮1 মাত বইন কাবিতে মণ 2৩ ৬০২ টাকা 

দিতে হইয়াছিল এ বংসর মাও) বাসা বদ তাকাতে কল বিষয়েই 

দেড়গুণ বা [ঘগুণ মুঃ ঠা হঃয়াছে। খাগদ্রবোর মুণাও হিজপ। 

আমরা নয়ালখত হলো খান্ঠতা খারদ করয়াছ। 

হাষকেশ কেদ পুনা? বদবিকাশম 

চগ্ধ প্রতিসের 1%* ঃ (%/০ 

লবণ রি গ 1/ও 

আঅরহরডাইল এ ।* ০ ৮ 

চিনি রী ১ ১৪৩ ২১] 



৮ সি চি সম ০৯ ৯ চু শে 

সা 1৬ ঙ ০ 
লু ৫ 

চাপ এ. || ১২ ১২ 

ঘৃত ০ ২5 টস ৪২ 

গুরা «১৭ 4 4%/৭-১15 

আটা ১.৫ 45 15 

কেবমিন তৈল-:এক লঠন তৈল ব্রিসুগী নারা়ণে ॥* আানা 

পয়সা লাগে। 

দগ্ধ কোথাও বিশুদ্ধ পাওয়া যার ন|। গত সবারই শাল খরিদ 

কখিয়াছি। 

১ল| বৈশাখ হরিদ্বাবের মেলার পর যারারা কেদাবনাগ ও বদবিকা শ্রমে 

গমন করিয়া! থাকেন। সকলে হষীকেশে বিশ্রাম করেন আর অনেক 

যাত্রী লক্ষণঝোলা পর্যন্ত স্থানে স্থানে যে সব মল্দিব আছে তাহা দশন 

করাই প্রতাব্তন কবেন। কেপাব ৪ বদ্রীনাণের যারী সংগা 

প্রতি বংসব ৫* তহইতে ** ভাঙ্গার পর্যান্ত হইয়। থাকে । গত বৎসর 

(১৩১৭ সন) বদরিকাশ্রমের যাত্রা সংখা! ৪৭৯** হায়াছিল। বদরিকা শ্রমে 

সকল যাত্রার নাম লিখা তয়। 'অলকাননা ও গাগা পাব তম! যেই 

আমরা বদবীনারায়ণের পুরাতে প্রবেশ করিলাম তপন দেখিলাম 

একথানা খাতা জ্হয়া একরন লোক বাগ্াব দাবের বারেণার বসিয়া 

সকলের নাম ধাম লিখিতেছে। 

চরিদ্বাব ভ্তে তিন প্রকার যাত্রা গমন করিয়! থাকে। 

(১) যাহারা গঙ্গোববী ৭ যমুনোত্বরী হইয়া গ্রত্যাবর্ধন করে 

তাারা দেনপ্রয়াগ হইয়া তিচবি (৩2 মাইল) দার পরে ধরানু তষ্য়। 

যমুনোত্তবা বার এবং উন্বরকাণশী আদিয়! গঙ্গোতুরী দর্শন করিয়া কিরিয়া 

আসে। কিরবাগ সময় মনুরী হই! দেরািন আসিয়া রেল ধরে। 
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(২) কক তর দেরাুন পধ্যস্ত রেলে চলিয়া তথায় কা ওয়াল! 

এছ কারয়া যযুনোন্তরা ও গঙ্গোঝরী দর্শন করিয়! বুড় কেদার হইয়া 

ত্রিমুগানাবায়ণ দিয়া বাঠির হইয়। কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ দর্শন কাযা 

রামণগব হইয়া প্রত্যাবর্তন কবেন। এই শেষোক্ত যাত্রা অতান্থ ক 

সাধ্য। এইরপ পর্যটনে প্রায় ২ মাস মময় লাগিয়া গাকে। 

(৩) কেদার ৭ পর্দরী দশন করিগা পাঞ্জাবের যাবারা হবিপ্বাবে 

আসিয়। রেণ ধরেন 'আব পূর্ন অঞ্চলের যাত্রীরা রামনগর যাইয়া বেলে 

গ্রতাবন কবেন। ঝুলি! মেঠেলচোধা নামক স্থানে পৌহুছাইয়! দেয় 

পরে অন্য বন্দোবস্ত করিম বামনগর দাপিছে হয়। মেহেলচৌরীর পৰ 

হইতে আপমোর! টিশার আরম হহয়াছে। 

কলর আরম নেক কিছু জয় পরে মধ্ধো মধো ডাহার| টাকার 

অন্য বড় বরকত করে এবং না দিয়া তাহাদের হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার 

উপান়্ নাচ। অ+শিঃ টাকা! (মঠেলচৌরীভে পরিশোধ করিতে হয়। 

ইঃ&াদেব সঠি5 চু'ক্ধ কাবয়া লিগাপড়া করিয়া নেওয়াই করবা নঢেং 

'বূপদে পড়তে হয়| যারীপ্থে প্রধান প্রধান স্থান গুজ্তে কঙাও 

বাপান পাওয়া যায [কন্ত খবচ কিছু আতবিস্ত পবে। মধো মধো 

।থাড়াও ভাড়া পাওয়| যায়। সকল স্থানেই একজন করিয়া “চৌধুব* 

আছে। (সরাস্দ দিখিয়া দেয়। 

আমাদের £নস্পেক্মন্ বাঙ্গলার সন্লিকটেই বামচন্ত্রের মন্দিৰ এবং 

ম'ন্দবের সম্মুধে একটা কুণ্ডে যাণীরা ম্লান ও তর্পণ করিয়া থাকেন। 
এই বুকে কুজাবও অ'বা খষকৃণ্ড বলে। 

এই মানবের [নিচেই ভরিবেণীঘাট । এখানে বড় বড় মাছ আছে। 

ঘাত্রীর। তাহাদিগকে খাবার দিয়া থাকেন। এখানেও হরিদ্বারেব ভার 

'ইংস| নাই, তাছারা মানুষ দেখ! ভয় পায় না। 



হৃযীকেশ ৬৯ 
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৯ সপ পাস সপন পাপ আসা আজ 
চি 

বাজারে কয়েকথান! কাপড়, গামা, তৈদস পত্র ও বিবিধ খাস্থদ্রবোর 

দোকান মাছে । তরকারী ছম্মল্য এবং পাওয়াও কঠিন। ই একখান 

ধগিক্ষাব দোকানও দেখিলাম। যাই| কিছু দবকার সকলই: এখানে 

পাওষ' বায় তবে ভবিদ্বাব হইতে মূলা অনেক অধিক। 

এখানে দইটী ছরই উল্লেখযোগা। একখানা কাশাকগ্থলী বানার 

ও মপরখানা পাঞঙ্গাৰা ছত্র। এই পাঞ্জাবা ছু ৭র বাড়ীথানা খুব নুহ 

এই শুন্দর অট্রাপিকাটী পাণিবের পিখের টানা কাবয়া নিম্মাণ কারয়া 

দিমুছেন। হঠ| ছাতা আঃও বড় বড ধমুশাণা ও কয়েকটা আশ্রম 

অ'ছে। বঙ্গানন্দ স্বামা'জ, ধনরাক সিরিজ ৭ ভাব ঠহাঃমহাবাগ খ্রি 

আখনে এ চবণ দাসের পন্ুশালান মান? সাধু মহা! পথ সাধন উিজনে 

বত থাকেন। 

কামীকম্বণী ও পাবা ছর হইতে সাধন কাবণার ভগ্গ পর্ণ কুটাব। 

প["ঠধার আন্ত মাদ্ুঃ ও কল, জপপার বা কমণলু এবং কৌপীন 

গানগ্তা 9 বঞ্চকাদ, গেবমাটী, সাঝান, আজানা তৈগ। গায় মাখিবার 

চৈল গ্রযঠিব বন্দোবস্ত আছে। হাঠাদের আহারের বনদোবন্ ৭ এই 

€ট ছন ভইতে হইয়া থাকে। কয়েকগুন সাধুকে দেখিলাম রুটি 

৪ ছোট পিতলের খান্টীঠে করিয়া “কছু ডাল ঠাহাদের পর্ণকুটারে 

নিয়া যাইতেছেন | পাঞ্জাণা ছরটী একটা মন্প ছু এবং বন্দোবতও 

ভাল। এই স্থবুহং অট্রালিচার মধ্ো বুইং মানব আছে ঠথার শিখ 

ধর্শমতে পৃজাদি হইয়া থাকে। পী'ঢত দাতাদের উক্িংসার জন্ত একটা 

ডাক্কাবধানা ও থাকিণার জন্য বিস্তর গ্রকোঠ আছে | পরিভমণকাণী 

সাধু সন্লাগানিগকে থান্ররণা বিতরণ করা তয়। যাদের “গালের 

জন্ত সা্ঘ সারি অনেক উনান আছে, তাচাবা পিজেরা রন্ধন কারয়। 

আগার করিয়! থাকেন। খান্ধদ্রবোর জমা খরচ কারবার জন্ত লোক 
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নিযুক্ত আছে। আমর! যে দময় গিয়াছলাম তখন তথায় কলেরার 
গ্রকোগ ছিল এবং কয়েকজন লোকও মার! গিয়াছিল। 

রামনাথ কালাকষলী বাধার কৃপায় লক্ষ লক্ষ মুর! বায়ে হরিষ্বার 
ও হৃধীকেশের মধ্যে 'সং* নামক নদীর উপর লোহার টানামেত্ত 
নির্মাণ হইয়াছে, হারদার ও জধীকেশের মধো উত্তম রাস্তা প্রস্থত 
হইয়াছে, কারণ পূর্বে গঙ্গার ধার দিয়া রাস্তা ছিল, এবং মহাপুরুষের 
চেষ্টার সঠনারায়ণ হতে কেপারনাণ ও বগবিনারায়ণ হইয়া কর্ণপ্রয়াগ 

প্যান্ত ২৫ স্থানে বৃহৎ ধর্মশাল| ও মধ্ো মধ কৃপ নিন্মিত ১ইয়াছে। 
হাবীকেশেব ধর্দশাপাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ আব এখানেই সকল স্থানের 
ছেড, মাফল। পাঞ্জাবা ছত্রের গ্তায় এখানেও দাতের বন্দোস্ত 
আছে। এই কন্বণা ছত্রের পাশে একটী দাতব্য চিকিংসালয় আছে-: 
একটী ঘবে ডাকার এবং জপর একটী ঘৰ কবিরাজা চিকতস| চা 
থাকে। সকল যাত্রীককেই এখান ভততে উধাদ বিতরণ কব হয় এনং 
কিমালয় ভ্রমণের সময় এখান হইতে আবশ্রকীয় কচু ওষধ সঙ্গে 
দেওয়া হইয়া! থাকে। এ গ্রকার হনাঃ বন্দোবস্ত থাকাতে যে 
কত যাত্রার প্রাণ রক্ষা হয় তাছাব ইয়া নাই। কালীকম্বলা বাব| 
যেকাতি রাপিয়া 1গগাছেন তাচাব তুলনা হইতে পারে না। এখন 
আর তেমনটি দেখা যার না। পূর্বে এটরূপ কত শত পরমহংসদদেব 
ছিদুর বংশে গন্মগ্রহণ করিয়! অপাধা সাধন কবিয়াছেন। আমর 
কাঞ্চন হারাইয়া কাঠে মজ্িয়াছি। ঘ্রেচ্ছ ভাবাপনন হইয়া নিজে 
মঞ্জিয়াছি ও দেশকে মজাইতেছি। এখন ধর্শ নাই বলিলেও অতুয্তি 
হয় না। সা প্রারস্তে এই কষ্বলী ছত্র হইতে ছাড়পত্র দেওয়া 
হইয়া থাকে, তাতে যাত্রীর রাস্তার সকল ধর্থশালায় অবস্থান করিতে 
পারেন এবং পাতবার জন্ত গালিচা বাবহার করিতে পারেন। এই 



হযধীকেশ ৭১ 
সি ৩ ২ সি আস্বর্িনী 

ছাডপত্র না থাকিলে যদিও যাত্রীরা ধর্মশালায় অবন্থান করিতে পারেন 

কিন্ধু বানহার করার জন্ত গালিচা নেওয়া হয় না। গ্রমথ বাবু এই 

ছাড়পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাতে গ্রতি ধর্শশালার অধ্যক্ষকে 

পত্র দেওয়! হয় এবং আমরাও পাঠিবাধ জগ্ত মকল স্থানেই গালিচা 

এবং কেদার ও ব্দরিকাশ্রমে গায় দেওয়ার অগ্ত কন্ধল পাঈয়াছিলাম। 

অগ স্তানে ধর্মশাপাব কম্বলের দবঙ্গার হর শাই। আমাদের সঙ্গে 

ঘে সব বিগ্থান! ছিপ তাাছেই চপিয়' যাইত। এখানে দেখিলাম 

কতকগুলি পৃধাতন ডা্ডী ওকঝাপান বক্ষিত 2ইঠেছে। যাত্রীদের 

মধো যাহাদেব দরকার পাহারা এখান হতে বিদ করিয়া নিয়া থাকেন। 

পাঞ্জাবী ছব্রেব নিঞ্ট রান্কৃ। মিশনের একটা সেবাশ্রধ আছে। 

হাবদ্ধাব ও জধাকেপেব বাজারে বাপের লাঠি বিক্রয় হয়। প্রতি 

খাএীককেই একখান! করিয়া ৯ ৩ পগ্বা লাঠি থবিদ করিতে হয় নচেৎ 

পথ চ'পতে পাধিবে না। এত চাড়াই ংবাহই কাবতে হয় যে 

বংশ্যী বাতিরেকে প্রঠি মুহুরেঠ পড়িয়া মাওয়াৰ সপ্তাবনা। 

সকলকেছ কেনভাদের জুঠা পায়! রাস্তা চলে তয়। গ্রুতি 

জোড়! ॥১* বা দ* আনায় পাওয়া যায়। কলিকাতা হইতে জা আনিলে 

কিছু দিন যায় নচেং ৭৮ দিনেই এই কাপড়ের ভা ছিড়িয়া বায়। 

আমার মাভাঠ!কুরাণী ৫ জোড়া জুতার দরকার চইর়াছিল। আমার 

চামড়ার সুতা ছিণ তাঠা সন্কেও এক জোড়া কাপড়ের জুতা গুধ্তকাশীতে 

থরিদ করি, তাহা এক সপ্তাহের অধিক বাবহার করিতে পারি নাই। 

চামড়ার ভুভার শেষে ফোস্ক! পরে ও ঘা তয় যায়। 52107 [0 

008৮ ও 0] 019 বাঁ বর্ধাতি সঙ্গে পাকা! দরকার নচেৎ বৃষ্টিতে 

ভিজতে ভিঞিতে এ গ্রকার কষ্ট ভন যে রাত্রিতে ভিপা কাপড়ে 

থাকতে হয় ও ত্তিজ| বিছানার শরন করিতে চয়। পাঞাড়ীর গুলিহ ঠা) 



৭২ কেদার-বদরি পরিজ্রমণ 
শিিস্টিজাটিপীদিন দিপা তল উতিপিপীস্দিলী প্িলাদিলা সপ শী তত অর পীিলাপিলাশি পাশিীসিত লা্টিলীশিত পিস পাস সিপাস্পিরীসিপাটি পিপিপি পীসপাসপিপাসিলাসমিপাস শসা 

স্থচি ওবেন্দির জন্ ধাত্রীদেব নিকট অনেক কাকুতি মিনতি করে তাই 

কতকগুলি হুই সুতা ও বেনি সঙ্গে থাক! দরকার। 

মোজা মকলেবহ বাণ্র করা দরকার নচেৎ পায় এক প্রকার 

ছোট ছোট পোকায় কামড়ায় এবং চুলকাইতে চুলকাইতে ঘা হইয়া 

যায়। একটা ছাতা৭ দরকাব) রৌদ্র ওবুষ্টি উভয়েব হাত হইতে 

রক্ষ! পাওয়া যার। লক্ষ হইতে ঢষঈটী ছাতা খারদ কাবয়া 

আনিয়াছিলাম পরবে গুপ্রকাশীতঠে অপর একটা খবিদ কর্রি। গরম 

কাপড় সঙ্গে রাখিতে ইয়। অন্ধ স্থানে দরকার নাও হইতে পারে 

কিন্তু কেদার নাথ ৭ বদধিকাশ্রমে এই সব না হইলেই নয়। নচেং শীতে 

মার! যাওয়ার মন্তাবন।। 

এখানে পোষ্ট আফিন, পুলিশের থান! ৪ ইনস্পেক্দন্ বাঙলা 

আছে। 

কয়েকটা আধ্ম্যকায় কথা__ 

পাছাড়ে আহার্ধা দ্রবোর মধো আটা, চাউল, ডাল, লবণ মার5, 

ঘৃত, তৈল, সকল চটঠ্টে পাওয়া যায়। মশলার গুড়া সঙ্গে থাকা 

ভাল, তাঙচাতে বিশ্তুব শ্ণিধা হয়। কাচকলা কোথাও কোথাও 

পাওয়। যায়। গাছ অনেক আছে কিন্তু অনেকেই বিক্রয় করিতে 

চায় না। পাহাড়ীধ। পাঁকাইয়। ভাহা পয়সায় একটা অথবা দ্রই 

পয়সায় একট] ঠিনাবে বিক্রয় করে। কলার মোচা কশ্চিং পাওয়া 

যায় অনেক চটিতেই আমবা আলু পাই নাই। তবকারীর এ 
ভাব যে আমরা রাহ! চগ্লতে চলিতে শাক পাতা সংগ্র্ করিতাম 

এবং তাঠাই আমাদের প্রধান তরকারীব কান্ত করিত। শাকের 

হধো বেধো, পুনরতি|, ডাটা, ঢেকিয়া আর পাতার মধ্যে কুমড়া পাতা 



কয়েকটা সারা কথা ৭০ 

এ» সি পাপন সপিস্পাস্িসিসপসিস্পিস্পাস্পিসি সিসিক
 সিসি উপাত্ত ৮ সা উস 

৭৮০৯৯ সি ভি ৭ পি ক সসিপিস্প শব সিসি পি সি পপি 

নল চটির নিকট মাঠের মধো সংগ্রহ করিয়াছিলাম। অর্কর ডাই 

ছাঁড়া অন্ত ডাইল আমরা পাই নাই। বেসন সঙ্গে থাকা দরকার । 

প্রমথ বাবুর! কিছু সঙ্গে করিয়া আনিয়া'ছলেন, তাহাতে আমাদের 

কোনও কাঁজ দেয় নাই। আমার মাহাঠাকুরাণী গোপেশ্ববের চটিতে 

//, আন! সের চিসাবে কিছু খরিদ করিয়াছিলেন। হলদির গুড়। 

সঙ্গে কবিয়। আনিয়াছিলাম। চিনি ও গুড সর্ধায পাওয়া যায়না, বড় 

বড় চটিতে পাওয়া যায় তাহাও অগ্নি মূলো বিক্রয় হয়। আমর! 

সর্দদাই 'চর্নি সঙ্গে বাপধিতাম। নিজে চা! পাই এবং সঙ্গে একটা শিশু 

ছেলে আছে কাজেই মুলোব দিগে না ভাবিয়া জিনিষের ৪৪ ভাবনা 

করিভাম। গঞ্ব দগ্ধ কদাচিৎ পাথথা যায়। মম দ্ধ নকল চটতেই 

মিদে। পেড়া ও হিঠাই বড় বড গত পাদয়া মায়। ছোলা হা 

গুধকাথ পর্যান্থ সকল স্থানেই দিলে। কেদার নাগ ও ন্দাণকাশাম 

যে ছোলা ভাঙা পাওয়া যায় নাঠা চিণান মায় না-৭5 পুবাঠন ও 

শক্ত হয়! থাকে! পিপুল কুঠিতে আমরা গরম ছিণাপা ও পুরী 

খারদ করিয়াছিদাম, তথায় লাচছ, ও পেড়! বেশ হাল রকদের পাওয়া যায়। 

অগস্থমু্নব নিকট আমবা [বিষ্টর কাগলি লেবু সংগ্রহ করিয়ছিপাম। 

পিচ. ফল ও ন্ভাসপাি আমরা কণপ্রয়াগের পর অন স্বানে 

ক্রয় করেয়াছিলাম। ঘোশীমঠে এক গ্রকাব ফল পাওয়া যায ঠাঠাকে 

গৌবী ফল বলে এবং খাইতে ৪ বেশ সুন্বাহ) হহা লিচুর নত বড় ৪য়। 

পাহাড়ের রাস্তা চলিতে নুর্ধোধ উত্াপ এহ গ্রবল বোধ তয় বে 

১৭টাব পর চইহে বিকালে ৩টা কি টা পর্যন্ত পথ চলা এক প্রকার 

অসম্ভব হয়! উঠে এবং ঘামে সমস্ত জাম: [ভগ্িা বাহ। কিন্ত 

রাত্রিতে কোথাও গরম বোধ হয় না, পক্ষান্তরে একখানা গর 

চাদর অথব| কঘুল ব্যবহার করিতে হয়। 



ণ/ কেদার-ব্দরি পরিজমণ 
ও. পে লীন পনি পিপিপি সিসি পাস স্পিসিশাসপিস্পিস্পিস্ত জাস্পিস্পাস্িপি সিসি সিসি সপিস্িসপিস্পিিসপস্সিস্পিসিস্পিস্পিসপিস সিসি পাম্পি অপিস্পি ও পিস শিস্পিস্পিস পাশ ৮ ৯ক্জ 

ছরিঘাব হইতে আরস্ত করিয়। কেদারনাথের রান্তায় গোরীকুণ্ 

পর্যান্ত--এবং বদরিনাথের রাস্তায় তম্ুমান চটি পর্য্যন্ত দিবাভাগে 

মাছির উপদ্রব এত অধিক যে কোনও থাবার জিনিষ না ঢাকিয়া 

রাখিবার উপায় নাহ। ঝাকে ঝাকে মাছি আসিয়া সমস্ত জিনিষপত্র 

এমন কি বিছানাপত্র৪ আচ্ছার্দিত করিয়! ফেপে। স্থিবভাবে দিনের 

বেল! কোনও চটিতে বসিদ্া ব| শয়ন করিয়া থাকিবার উপায় নাই। 

কেদারনাগ ও বদপ্িকাশ্রমে একটা মাছিও নাই। হিমালয়ের 

রাস্তায় কোথাও রাত্রিতে মশাব উপদ্রব নাই। আমাদের মপারির 

দবকার হয় নাই। এক প্রকার ক্ষুদ্র মক্ষিকা আছে তাহাদিগকে 

মোড়া বণে, ইহাব! দংশন করিলে অতান্ জ্বালা কবে এবং ছোট ছোট 

ঘা উংপন ১য়। মআাব এক প্রকার ছাবপোকা! আছে ঠাঠাদগকে 

“পিন* বলে ইহাদের টনের মত রং কিন্তু নাদ1া। ময়পা কাপড়ে ইহার! 

আশ্রয় গ্রঠণ করে। ছাখপোকা লব্বহ নাই। গোপেশ্বরে একটী 

আবজ্জনাপূর্ণ 55 বাহে বশ্রান করিতে ভইয়াছল তথায় ইহারা 

অনেক উপদ্রণ কাবয়াঠে। আব কণপ্রয্াথের পর উজ্জলপুর নামক 

ছোট একথান 5০5 এঠ ছাবপোকার গগ সমস্ত রাত ঘুমাইতে 

পারি নাই---২টুটু কারয়া কাটাইয়াছি ও মধ্যে মধো বাহিরে গিয়াছি। 

লঠনের আলোতে সমস্ত রাঠ শাগকে পাহার! দিয়াছ, ধেন উহাকে 

ছারপোকা কামড়াইঠে না পাবে। এই রানির কথা দীর্ঘকাণ 

মনে থাকিবে--জীবনে এই প্রকার আব কখনও ভোগ করিতে হয় 

নাই। মাতাঠাকুরাণী কিঞিৎ ঘুধাইত পাবয়া'ছলেন এবং শরারের 

গ্লানিতে চুপ করিয়া পড়িয়। থাকিয়া শত্রর আকরুমণ নিববে সঙ 

করিয়াছিরেন। বিচ্ুব ভয় শ্রীনগরে অধিক। বৃষ্টব সময় জোকের 

উপদ্রবও মধ্য মধো ভু'গতে হয়। 



কয়েকটী আবশ্বাকীয় কথা ৭৫ 
এ পাটি সি পিসি পস্মপি পসস্মিপ সপিনসর সস 

এখন চটিব কথা বলিব। 
এইগুপি খোল। বারেন্দা বিশেষ, ঘরগুলি লম্বা, দেওয়াল পায়ের 

গাথনি ও উপরে শ্লেট পাধব ও মাটি। কাঠেব উপর পাথরগুলি বেশ 

সাঙাইয়। দিয়াছে । কোন :কান চটিতে দেখিলাম উপরে এত ভার 

পর্িয়াছে যে শাহ। গ্রায় পড়ে পড়ে হইয়। আছে । কোন কোন স্থানে 

হা ছাপব বিশেষ। যে সব স্থানে ধশ্মশাল! আছে তা! পাকাধর, 

(শাপাও বা টিনের ছাদ বিশিষ্ট । মোটের উপর চটি অপেক্ষা ধণ্মশালায় 

পাকাই বাঞ্চনীয় এবং মুবিধাক্ছনক। চটিব এক পা চলিওয়ালার 

দোকান। কে নটিঠেই দরজা নাহ, তিনধারর (দওয়াল ও একধার 

খোপা এবং সাবি সাব উদনে পবিপূর্ণ। গ্রথম প্রথম আমরা দ্বিতল 

১ট পাইয়াছিলাম। তাহা ছাড়া গুপুকাশী, গৌবাকড, কেদার নাথ, 

€থীচ্ঠ, লালসার্গা ( ধশ্ুশাল]), পিপল “কাঠা, যোশমঠ, হনুমান চটি 

। ধঙ্মনালা ) ££ মণ প্রানের চটগপিও গিচল ও বেশ আরাম থাক! 

যায়। কাপাপ্গ্বশা বাবার মক্গ ধন্মশালাই 1ছতল এবং পাক্কা বাড়ী। 

ধন্ুশালার বারেন্দারগ আমতা থাকিতাম। বুঠৃবাগ্'ল অন্ককার ও 

পায়ু চপল সঠজে করিতে পারে না] গুনিতাম গ্রুতি বংসরই 

পতোক চটি একজন ক ণয়া সরুপাবী দেণর নিধুক্ধ পাকে ক্স 

বাস্তা বন্ধ £ওগাতে আমা কোন চটিতই দেখর দোখ নাহ। মাত্র 

কোট চটিতে একছন দেখব দেখয়াছিলাম। চটির নিকটবর্বী 

চইলেই ময়লার এত চর্গন্ধ বাতির হইত যে বুঝতে পারিান নিকটে 

চটি আছে। ঘব ভাড়া (কিছুই লাগে না, তিণে দোকানীর নিকট 

হইতে খাবা [জিন্ষিপর খাবদ করিতে হয়, লচেং পাকিতে দের ন1। 

১টিওয়ালা যাত্রীদিগকে, ঘড়া, পিতলের ছাড়ি, ও খালা যোগাইয়া 

থাকে, তাহার চনত কিছু দাবা করেনা। 

শপ ৯৯ অপি  পাসচিপাস্পিপাসিহাসিল ক শি তাহ আসি আসি তি ৯ তা তত সপশাসসি পাসি সি সত সপ পাদ ৩ পপি 
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কয়েক স্থানে আমরা ঘর ভাড়া! দিয়াছি, কারণ মকল জিনিষ পত্র 
আমাদের সঙ্গে থাকিত, কাজে দোকানীর নিকট হইতে কিছু খরিদ 
করিতাম না। ঢই তিন চটিতে জিনিষপত্র সঙ্গে থাক! সত্বেও চটিতে 
পৌঁহ্দ্ধিয়া চাউল, ডাইল ইত্যাদি খরিদ করিতে হইয়াছিল। এ বংদর 
সকম চটিই এক বকম ণন্ধ কারণ যাত্রীক নাই--প্রতি চটিতে 
একথানা কোথাও বা 2ইখানা দোকান ধোল। ছিল। এই মবকারণে 
সর্ধদাই আমাদের খাবার |ঞন্যিপত্র সা রাতে ১ইয়াছে। 

সঙ্গে পাও! অপবা ঠাহাব গোমস্তা থাকিলে হাগাদের (দয়া রন 
কার্যে অনেক সাহায্য হয়। তা ছাড়া আরও অনেক সুবিধা 
আছে। কাগাওয়াণা বাদণপত্র পবিদ্ার কবয়া (পয, »তঠ্য তাহাকে 
আতরিক পুন [তে ভয়। ইচাদের *ধো রাহ্ষণ থাকিলে তাহাকে 
দিয়া রন্ধন কার্য9 করাইয়া নেওয়া যায় তাবে তাহাকে খাইতে দিতে হয়। 
কাণতী ও ঝাপান ওয়াপাদের মধধো আনলক বাদ ও ছত্রী আহে। 

নোট গ্রধান পধান স্থানে ছাসাইছে পাবা যায় কোথাও ব' বাট। 
দিতে হয়। নিয়পিখিত গানে নোট হঙ্গান যার দ্রেবপ্রয়াগ, 
শ্রীনগর, গ্ুপ্বকাশী, কেদাবনাগ, ওগামঠ, লালসাগ্গা, পিপলণোটা, 
যোশীমঠ, বদারকা শ্রম, নন গ্রয়াগ কণপ্রগ্নাগ | প্রমগ বাব গোপেশ্ববেও 
নোট তাঙ্গাইয়াছ্িলেন। টাকা পয়সা কোমরে গলিয়াৰ মধো রাখাই 
যুজিসঙ্গত। চটিব দোকানদার! হণং কা ও ঝাঁপান ওয়ালার! নোট 
গ্রহণ করে না। 

কণগ্রয়াগের পব হইতে চটব ম্সবন্া খুব খাবাপ দেখিয়াছি তবে 
মধ্যে মধো ভাল চটিও পাইয়াছিলাম |কস্ু তাহ] সংখ্যায় খুব কম। 
ননাপ্রয়াগ হইতে কণপ্রয়াগ পর্যান্ত ভাল চটি নাই বজিলেও হয়। 
চোখাটায়ার পরে চটির অবস্থা একেবারেই খারাপ। 
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যাত্রা 

২৮শে জৈষ্ঠ, শনিবার__ 

গত রাত্রতে আমব| এবং হবিপদ বাবু ইনস্পেকৃসন্ বাঙ্গলায় বারেনার 

বিছানা কাবা শরন করিয়াছিণাম, ভিঠরে অত্যন্ত গরম। আমর! 

শইয়াছ্ি শুধনও ঘুম আসে নাই এমন সময় মাতাঠাকুখাণী গণলেন যে 

ঠাহা'কে কি সেছেন পার আঙুলে কামাহণ, অমনি পাঠি 1য়! বিছানা 

দথপান চি 'কছুত দেখিতে পাইলাম না। আমরা মনে করিলাম 

বিচ্ছু হতবে। তাহার হ্বাণা উদ্ধার বুখি হঠল--রাহিতে আর 

নূমাইতে পারলেন নাশমাধিকাংশ রাতিই ছটুফটু করিয়া কাটাইগেন। 

সালে বেদনাব উপনন ইহণ। 

পূ্দদিনের বন্দোবস্ত অন্রসাবে আমরা সকালে গ্রাঠকতা সমাপন 

কাবয়া এটার মর যাত্রা করিগান। আমার সতত মাহাঠাবুরানীও 
শান | হারিপপদ বাবু বণিলেন তিনি স্বগাশমে কিছুদিন থাকিবেন। 

(তন আমাদের জঠিত ব€মা হইপেন। যে ঠিনগন কুলি রাখিরা- 

হিলাম ঠাহাদের মধ একজন অন প্রকাশ করাতে ফিবিয়া গেল। 

মপব ঢইজ/নর মাধা একগ্ন আমাদের বিছান! বন করিল আর 

একজন শান্থকে কোলে করিয়া চলিগ। অন্য মাল একট! ঘোড়ার 

(পঠে চাপায় (দলাম। প্রমণ বাবুর| কালীকম্বলা বাবার ধর্শাপালার 

নিকটে অথন্থান কর্ধিতেছিলেন। আমবা ধায় তাহাদের সহিত 

(নিলত হলাম। প্রমপবাবুর সঙ্গে তাহার মাহাঠাকুরাণী, পন্থী, 

প্রন স্তাবিক! ৫ একজন শ্ালীর কন্তা, ( কলিকাত! করপোরেননের 

একচন ইগ্রিনিকারের পরী) । আর ঠাহাদের সঙ্গে আছেন 

একক্বন দাধুত্জী (শ্রযুক রজনীকান্ত দে), এখন তাহার নাম 
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রজগানদ। রঙ্ষতারী। হিমালয় তষ্ঠতে বিহিলিন্ন্নিঃ রুগী 
প্রীমদ ভোলাননদ গি'র তাহাকে ভগ্ন বন্ধ দান কার এই নাম দিয়াছেন। 
তীঠার বৃদ্ধা মাহাঠাকুরাণীকে ধন বরিয়া নিতে প্রমথ বাবু &রিদ্বার 
হইতে একথানা ঝাঁপান ও মাল বহন কারাত ২ ভন কুলি বন্দোবস্ 
করিয়া আনয়ািলেন। আমবা একদপে কুলি লমেত মোট ১৯ জন 
হইলাম। আর দেবপ্রয়াগের পাণ্ডা ও তাহার একজন গোমস্ত! কষ! 
আমাদের সঙ্গে চলিল। 

কেদাণনাথের পা লক্ষণঝোল। পর্যন্ত গিয়াছিলেন পরে হরিদাবে 
ফিরিয়া গেলেন। ভিন বাঁজয়। গে'লন যে তাহার ভ্রাতা গুপ্তকাশাতে 
আমিয়! আমাদিগকে কেদারনাথ নিয়া যাবেন। 

প্রীমণ বাবু সগে য়ে সাধুলী চলিদ্রেন তঠার জন্মস্থান পাল 
(ফাঁরদপুর) এব অগগতঃ বিলামখান গামে। বাড়াতে তাহাব বৃদ্ধ! 
মাতাঠাকুগাণী আছেন। 121ন এখন সংসার শ্াগী নানা স্থানে ঘুড়িয় 
বেড়ান। টাকা পয়ণাব মায়া তাগ কবমাছেন। সংসাণে হাহার 
প্ধী ও কন্ত। ছিলেন। তীহাদের বিয়োগেব পর €ইঠেই তিনি উদামীন। 
ধর্ম কর্খে উন্নতিলাধন করিতে তইলেই যনকে সংসার চিন হইতে 
বিরহিত কাঁথতে হইবে । মনকে অগ্রে স্বাধীন ঝরিতে পারিলে 
ইগয়েব গ্রণধ্তা ও উদাবধতা লাভ হঘ়। সংসারে অনাটন দাকলে 
সংসারীর পক্ষে বড়ই কষ্টকর হয়। এই সাধুজীরও তাচাই "ছল। 
ইহাতে মানুষের মাতচ্ছর উপস্থিত হয়, ঝুকধর প্রার্যা নট হয় এবং 
চিন্তবরি পবিশ্দুট হষঈতে পারে না; মোটেব উপর মানবকে মনুম্যত 
বিহীন কাঁরয়! ফেলে। যে সংসারে কাজের কোক তাহার নকল 
আনন? খিলুগ্ব তর এবং তাহাকে জড়-তাবাপন্ন করিয়! ফেলে। এই 
অনটনে পার! সে এতদৃব হীনপ্রত হয় যে তাহাকে অন্ত কিছুতেই এ 
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প্রকা করিতে পারেনা। এখন জামার সাধুনী সব্বতাগী। এই 
লোকটীকে সঙ্গে পাইয়া মনে বড়ই আননা চইল। পমথ বাবু লালতার 

বাগে আশ্রম হইতে তাহাকে সঙ্গে কিয়! আনিয়াছেন। লক্ষণধোলায় 

উপস্থিত হইয়। সেতু পাব হইয়া দেখিলাম যে দাবগা সাকেব তথায় নাই, 

তিনি হাধীকেশ গিয়াছেন এবং ন! আইস! পর্যযগ আমব| আর অগ্রসর 

হইতে পাঁবব না। আমর থানার সম্মুধে বলিয়া আ।ই এমন সময় 

আনার 'ন্ছান! বহনকারী পোক্টাকে বলিলাম যে তুমি অগ্রসর চইয়া 

যাও কি জান দারগ! আসিয়া ঠিন্দুষ্ভানা লোক দেখিয়া আপত্তিও করিতে 

পারে, ঘোড়াওয়াল| ও যে লোকটা শান্িকে কোলে করিম! 'আনিয়াছিল 

তাহারা সে থাকিল। নিকটেই মষিকুল ব্রহ্ধচর্নযাপ্রম। আমব! তথায় 

যাইয়া আারাদির বন্দোবপ্য কারলাম। আমাদেৰ এখানে পোৌহছুদ্িবার 

পৃর্ধেঠ ঠবপদ খাবু স্বর্থাপ্রমে পিয়া! গিয়াছিলেন। আমাদের সচিত 

একবান শেষ দেখা করিয়া যাওয়াব জন পাণাব জোকটাঙে দিয়। ঠ1£াকে 

একখানা পত্র পাঠাইয়া [দিলাম। স্বর্গাশ্রম লঙ্ষণঝাল! £ইতে অর্দ 

মাইলের মধোই অবস্থিত। তিনি পর পাঃযাই চলিয়। আধিলেন। 
আমব' গঙ্গাম্নান কাবয়া আঠাবান্ে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। 

ইতিমধ্যে আমার হিন্দুগ্তানী লোকটী ছেড কনটেবলের চক্ষুশুল হইয়া 
উঠিল। সে বলিল এই লোকটা! কেন? হরিপদণাু ও 'গ্রমথ বাবু 

তাঙ্াকে বুঝাইঘ।! দিলেন যে অগ্ কুল পাদয়। যার নাই বলিয়! 

তাহাকে আমি সঙ্গে করির। আনিগাছি কিন্তু কমাদাব মাছের বলিয়া গেলেন 
দাংগাকে রিপোর্ট করিবেন। আমরাও ঠিক করিলাম দেখা বাক 

কি হয়_সময় মত পিধি বাবস্থা করিব! 

হীবীকেশ ও লক্ষণঝোলার মধো একটা গঞ্সিকঞল বিবদ্যালকস 
আছে। 



৮০ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 
পি ১ পপি সসিন সি ৯৯ সিল সত সি সত পি পি 

মহম্িকুল ব্রঙ্গাভর্থ্যাশ্র্ম-এই আশ্রমটা এখন 
এখানকার ধশ্মশাণায় অবস্থিত এবং মোহন্তবাম উদারজীর ( ফলাহারী 

বাণ) চেষ্টায় খোল! হহয়াছে। এখানে দেখিলাম ছোট ছোট সকল 
বালকেগা পুবাকালের আধাঞ্ধমি সঞ্চানদের স্তায় অধ্যয়ন কবিতেছে। 

কতগুাল ছেপে আছে তাহ। আমার স্মরণ হয় না তবে ৩০1৪৭ জনের 

মত দেখিয়াঞ্ছলাম। এখানে ব্যঝরণের তিন বিষয় এবং স্তায় ও বেদান্ত 

শিক্ষা দান কৰা হয়। পাটিগণিত, ইতিহাস এবং ভূগোলও পড়ান 
£ইয়। থাকে। 

এই মহাধিখুলেখ উন্লুঠি কামনা সকলেবই করা কর্তবা। যেযাহ। 
ঠাদা দিতে পাবেন তাহা মাধবে গৃঠাঠ হইবে । ম্যানেজার, মহধিকুল 

ব্ধাচ্ম্যাশ্রম। পলক্ষণঝোণা। পোঃ হাধীকেশ এই ঠিকানান্র সাগাষা 

পাঠাইত হয়। 

অপরাহ ৪1* ঘাটকার »মন্ব আনবা যাত্রা আরম কাখ্লাম। আমর! 

পরামশ কাঁখয়া ঠিক কাঁরলাম যে দণে আমখা অনেক লোক এই 

ভিড়েখ মধো সেই পৃর্বাঞ্ক লোকটাকে দিব ৩বে বোণ হয় আর 

পুপশেব লোক ঠিক কাঁধয়। উঠ৬ পারিবে না এবং বাধ! বিদ্বুও 
ঘটাইবে না। দারগাকে মেলাল কাবয়া আমবা থানার সম্মথ দিয়! 
চিয়া আিপাম কেহ কোনও প্রকাৰ আপনি করিল ন!, আমাদেরও 

আপদ কাটিয়া গেল। হর্বিপদ বাবু, হরেন্্র বাবু ও কেদাবনাথের 
পাওার লোক (কিছু দুখ পান্থ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। পৰে 
তীঙ্কাবা বিদায় লইয়া পত্যাবর্তন করিলেন। হরিপদ বাবুকে বিদায় 
দেওয়ার কালীন আমার অতান্ু কই বোধ হইতে লাগিল। এ ঘীবনে 

খোধ ৪য় আব এই বন্ধুটির সছিত দেখ! হইবে না। এখনও ক্কাছার 
মহিত পত্র আদান প্রদান করিতেছি। তাহার পত্র পাইলে মনে যে 



চটির বিবরণ ৮১ 
সিল পাস কাপ পাস প পারি 

কত শান্ত পাই তাহা বলিতে পারি না। বদরীনারায়ণ তাহাকে 

দীর্ঘজীবী করিয়া সুখে রাথুন ইহাই প্রার্থন!। 

২০ পপি পাস্টিপিস্টিলাসছি ভি পাস্পাস্পিস্টিলাসিশাসপাি লাস্ট 

চটির বিবরণ 

গরুকড়--২ মাইল পবে গরুড় চটি পৌহুিয়া কিছু সময় বিশ্রাম 

করিলাম । এখানে দেখিলাম কলার বাগান, নেনুর ও অন্ঠান্ত ফল 

কুলের গাছ মাছে, চটিচে কয়েকথানা ঘর কিন্ধু দোকান নাই। একটী 

বু্কং চৌবাচ্চ। আছে, তাঠাছে সাতাং কাট! যাইতে পারে নিকটের 

ঝডণাব সঠিত পাইপ সংযুক করিয়া দেওয়। হইয়াছে। নদবিনারার়ণের 

কয়েকজন দাত্রী প্রশ্াবর্তন কবিপেন, তাহাদের সঙ্গে ঝাপান প্রস্তুতি 

আছে । পবে বাস্তা চলিতে আরম কবিযা সন্ধার সময় ফুলবাড়ী 

চটতে উপস্থিত তহলাম। 

ফুলন লাঁড়ী-_মান্ধ আমাদের হিমাগয় ভ্রমণের প্রথমদিন 

অতিবাগিত হইল। রাস্তা] পর্বতের গার দিয়া চলিয়! গিয়াছে, ডান ধারে 

দাগীরণী। র্ান্ত| প্রা ৪ হাত প্রশন্ত। চটির ঘড় করখানা খালি 

পরিষা আছে। এখানে একটা ধর্শালা মাছে_টিনের চাল ও পাথরের 

দেওয়াল তথায় আমরা আশ্রয় গ্রচণ করিলাম। নিকটেট গঙ্গা তথায় 

আমবা ভাতমুখ ধুইক্ আনসলাম। মামার মাতাঠাকুরাণী খিটড়া পাক্ 

করয়। দিলেন। তাহাই আনার করিয়। আনব! পোলা প্রাঙ্গণে শরন 

করিলাম। এই ধর্মশালার একধারে 'একজন লোক বাদ করে তাছার 

গরু আছে। ভাছার নিকট হইতে চারি আনা পরসা দিয়া অর্ধ 

সের দুগ্ধ খরিদ করিলাম । 

তু 



ডখ্ কেদার-ব্দার পারভ্রমণ 
স্পস্ট ১ পি পপ ০৮০৯১ ০৯৮ সী তি ছি স্পি পিপি সিসি সা ভন আশা সিসি সিবিস্পিস্পিশিসিত লি শি সিস্পিস্পিস্পিসিস্সিসসিসপিসসিস্িসপিস্পি ্িস্পিসি 7 

২য় দিবস, রবিবার, ২৯শে জোষ্ঠ_ 

অতি প্রত্যুষে উঠিয়া আমব| গঙ্গাকে পিছনে ফেলিয়। হিউলিনদীর 

পার দিয়া বওন! হইলাম। 

গুলাম্্রগুলার চটিতে কয়েক থানা ঘব মাত্র আছে, 

লোকজন নাই। 

মোহন চিউ'লন্দীতে টানা লৌঠ সেতু পাব হই! অল্প অলপ 

চড়াই ভাঙ্গিয। মোঠন চটিতে উপাস্থঠ হইলাম । এই চটিব ঠিক নিয়ে 

হিউলিনদী। শান্তিকে যে কুঁলটা নয়াছিল দে আর অগ্রনর হইতে 

একেবারেই নারাজ হয়া পরিপ। এ স্থানে এখন কোথায় লোক পাই-- 

লোকটার ভাব দেখিয়া খু'ঝলাম 'আমাদিগকে বিদায় দিয়া সে একাই 

রওন| হইবে। পরে ঠাঠাকে স্তঠ মিনা কাবয়া এবং ভয় প্রদশন 

করির। আনক কগে রান কারয়া গথন| হহণাম। এখান হইতেই প্রক্কত 

চড়াই আবস্ত &ইপ। .মাঃন5টঠে পোছাছবার পুরে চলিতে চলিতে 

দোঁধলাম পথপাশ্ে স্থানে স্থানে পাপ ঠহতে অনবরত লল পড়িতেছে। 

পর্বতের উপারশাগান্ত” ঝখণার গণ £ইঠে পাইপ বমাইয়। পথশ্রান্ত 

যাত্রীদেও নুবিধায় জগ্ত এই প্রকার বাবস্থ' কব! জহয়াছে। 

ক্রোট বিজন্নী - ছোট 149না চটিতে উপাস্থৃত হইয়া অনেক 

সময বশ্রাম কারগাম-_-শরার €৩ ক্লান্থ বোধ হহচেছে। এই চটি 

পর্বত গাত্রে অবান্থত এবং এখানেও পছপের ভণের বন্দোবস্ত আছে। 

আমাব মাতাঠাকুরাণী ও প্রমপণাবু পারবাধগর্গ পূর্বেই এখানে মামির 

বিশ্রাম করিতেছিলেন। বিশ্রামাগ্ে ঠাঠারা রওন| ১ইলেন। আমি, 

শান্তি ও প্রমথ বাবু কিছু সময় [বশ্রামান্তে রওনা হইলম। রাস্তাতে 

দেখলাম বেন গাছের বন-_-ছাট ছোট অনেক পরিপক্ক বেল গাছে 



স্টপ পি পিসি শি শিস পিপি বিসিসি সি শি সি পপ সি সু এ সস এ ০৯ সপ সই সত ৯০ সি পি সি ১৯ ৯ সি ৭৯০ সি পি সি সি সচল ০৬০ ৬ আরা 

িতেছে। আমর! কতকগুলি আমাদের বংশ হি দ্বার! পারিলাম। 

কিছুদূর চলিয়। বদ্্রীর ফেরৎ একদল যাত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল তখন 
আমর! “জয় বদরীবশাল লালাকি ওয়* “জয় কেদারনাথকী জয়” ইত্যাদি 

স্বরে আহ্বান করিলাম। প্রাণে বড়ই আননা হুইল। বড় বিজনী 
চট পৌহুছিবার পূর্বে লবকারী বাংলা । একটী পাহাড়ের উপর 

অবস্থিত। বাংলার নিকটে কোথাও ক জল। জলের দরকার হইলে 

চটিতে আসিতে হয়। 

বড় বিজনী- বড় বিজনীতে আমরা ১১1*টার সময় উপস্থিত 

£ইয় মধ্যাঙ্গ ভোজনের ব্যবস্থা! করিলাম। 'আমর! পকলেই একখানা 

দ্বিতল চটিতে আহারাদির বন্দোবস্ত করিলাম আর প্রমণ বাধুর মাতা- 

ঠাকুরাণী অন্তস্থানে তাহার রান্নাৰ যোগার কারলেন। ঠিন নিঙ হতে 

বান কবেন, অপর এমনকি তাহার পুত্রবধুব চাতের রান্না খানন! 

এবং মপর লোক যে ঘবে থাকে সে ঘরেও রার! করেন না। এইসব 

কাবণে সনস্ত রাস্তায় তাহাকে নিয়া গ্রমথ বাবুর অনেক কষ্ট মহা করিতে 

হইয়াছিল। একথানা চটি ঘব গতকগা আগুণে ভশ্বদাৎ চইদাছে 

ভাঙার স্তপীকৃত তন্ব এখনও পাড়া আছে। 

আহারাদব পব কিঞ্চিং বিশ্রাম করিয়। অপরাহ্ট ৫ ঘটিকার সময় 

পুনরায় রওন! হইলাম। আক মামাদের প্রণম চড়াই হইল। এ গ্রকার 

চড়াই কেদার নাগ ও কৃঙ্গনাথ ছাড়া আর কোথাও না| এখানে 

ঘৃত তিন টাকা সেব। প্রাকৃতিক দৃত এখান হইতে খুব শনদর। দুগে 

পাছাড়ের গার গ্রামগুলি অত্যন্ত নুন্দর দেপাইতেছিল। 

বুশ -কুণ্ড চটিতে সাপের তয় ও জলাতাব। গত বৎসর এখানে 

একজন যাত্রীর সর্পাঘাতে মৃত়্া ভহইয়াছিল। চটির সা্কটে রাস্তার 

জলছত্র আছে এবং মভিষের দধি ও গরম দুধ জয় করিতে পাওয়! 



৮৪ কেদার-বদরি পরিজ্রমণ 

বায়। আজ প্রগম দিনের চড়াই ও উতরাই রাম্তাতে শরীর অতাহ 

ক্লান্তবোধ ঠইতে লাগিল। চড়াই উঠিবার সময় ধন ঘন নিশ্বাস ৭ 
হাংপিণ্ডের ঘন ঘন স্পনদনে সকলকেই ক্লান্ত করিয়! ফেলে। আর 

উতরাইট এব সময় মনে তয় যেন উপর চষইতে কেহ ধাক! মারিঠেছে। 

বিজনী চটির প্রায় ২ মাইল দূরে পর্বতোপবি কালীকম্বলী বাবার একটা 
জলছত্র আছে । স্মামব| তথায় কিছু সময় বিশ্রাম করিয়। পুনরায় চলিতে 

আরস্ত করিলাম। এই পর্বতের শীর্ষদেশ হইতে পুনবায় গঙ্গার দর্শন 

লাভ করিয়! ভক্কিভাবে প্রণাম করিলাম। এখান হইতে বু নিয়ে 

গঙ্গাকে একটী অনি ক্ষুদ্র খালের ন্ঠায় দেখ! যাইতেছিল। এই স্থান 

হইতে উতবাই আরম্ত হইল। 

বান্দজ-বান্দর চটিতে সন্ধার সময় মাপিয়া উপস্থিত হইলাম 

আমার গনে তৈল ছিল ন|। চটিওয়ালার নিকট হইতে ৮* আনার 

সামান্ধ তৈল ক্রয় করিয়! বাতি জালিলাম। এখানে একটী গ্রকাণ্ড 

অস্বখ বৃক্ষ আছে তাহার পাদদেশে বসিয়া বিশাম কারবার জন্য বান্ধাইয়। 

দেওয়! হহয়াছে। এই চটি ঠিক গঙ্গার উপরে অবন্থিত। 

ওয় দিবস, ৩ জ্যৈষ্*__ 

অতি গ্রতাষে রওনা হইয়া একটী পাচাড়ের চড়াইতে উদ্ঠিতে থাকি। 

এক মাইল উপবে কালীকদ্বশী বাবাব একটী জলছত্র আছে, তথায় 

কিছু সম বিশ্রামান্তে আবার উবাই কবিতে করিতে দেখিলাম একটা 

লোকের বুকেব উপর একটা প্রকাণ্ড ক্ষোটক হুইয়াছে। কোকটা কষ্টে 

রপ্ত চলিতেছে, মে ঠিকাদারের অধীনে কাজ করে। যে নবকাঠ্ের 

শ্লিপার গল! দিয়! ভাপিয়! যায় তাহ! স্থানে স্থানে আটকাইয়। যার-- 
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এ গুলিকে ছাঁড়াইয়। দেওয়ার অন্ত ঠিকাদার আছে। এই প্রকার 

বিস্তধ শ্লিপার গল্প! বক্ষে ভামিয়া যাইতে দেখিলাম। 

শুনিলাম গঙ্গোত্বরীর নিকট হইতে বড় বড় গাছের শলিপার তৈয়ার 

কাঁবয়া গল্গ! দিয়! ভাসাইয়। দেয় এবং হরিষ্থাবেব নিয়ে ইঙ্থা্দিগকে 

ধবাহয়। এই লোকটিকে বলিলাম যদ্দি তুমি মামার সাঁহত নিকট 

চিত যাও এবে তোমাৰ এই ক্ফোটক কাটিয়া দিতে পারি, ইহাতে 

বেদনার উপশম হইবে এবং শীন্বই ভাল হইয়া যাহবে। লোকটা 

বাত হইল। 

হহাছেব-পবে মন্থাদেব চটিতে উপস্থিত হইয়। অশ্বোপচার 

ক্রি ও ও দিয় বাধিয়া দয়া বলিয়। দিলাম যে বধীকেশ যাইয়া 

কাণীকন্বলী বাঁবার হাম্পাতালে ওউধধ লাগাইবে। এখানে কয়েকখান। 

ঘর ও মঠাদেবের মানব ও ডাকের বাক্স আছে। কিঞ্চিং বিশ্রা 

করিয়া ক্রমশ: অগ্রপর হইতে লাগিপাম। এক মাইল বাবধানে 

সরকাবা ডাকবাংল। ও জলদত্র আছে। 

সিমিল।_বাপান ওয়ালাদের বলিয়! দেওয়। হটয়াছিল যে 

তাঙ্গাবা দিমলা। চটিতে আমাদের ওর পেক্ষায গাকিবে কিন্তু আমরা 

ঘখন তথায় উপস্থিত হহলাম তখন দেখিলাম সব শুঃ, লোকজন কিছুই 

নাই। চটির ঘর কর়খানি মাত্র আছে_লোকও না জনও নাই। 

ঝাপান ওয়ালাদের উপর বড় বিরক বোধ চইল। আর শান্তিকে 

যেলোকটা কান্দে করিয়া আনিতেছিল গেও নাউ । মনে বড়ট তয় 

টপ । আমর। অনুমান করিলাম যে এই চটি শৃষ্ঠ থাকাতে বোধ হয় 

মামনের চটিতে যায়! তাঙকারা অপেক্ষা করিতেছে। 

এক স্থানে দেখিলাম রাস্তাটা ঠিক খাড়া গাচাড়ের গা ঘেলিযা 

গিষ্ান্ধে। পাহাড় কাটিন্না এ ভাবে রান্তা কর! হইয়াছে যেন রাস্তার 
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উপরে পাহাড় ছাতার স্তার বু'ঁকিয়! পড়িয়াছে। আর রাস্তার কিনারে 

নদীর ধারে পাথর দিয়া সামান্ত দেওয়াল উঠাইয়! দেওয়া হইয়াছে, 

তাহাতে কাহারও পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। এই প্রকার 

পাথরের প্রাচীর দেওয়| রান্ত। হিমালয়ের অনেক স্থানেই দেখিয়াছি। 

মোটের উপর যাত্রীদের সুবিধার জন্ত যতট! সম্ভব কর! হইয়াছে। 

আমরা বড়ই র্লাস্ত হয়! পড়িয়াছি, আর হাটিতে ইচ্ছা! করে না। 
অনিচ্ছ। সত্বেও চলিতে আরস্তভ করিলাম। শান্তির জন্ত মনট। ছটুফট্ 

করিতে লাগিল। মনে হইল সে বোধ হয় এখন কাদিতেছে, কুলির 

সকলেই অপরিচিত। এই সময় প্রবল বৌদ্রেব তেজ, এবং পিপামাও 

থু বোধ হইতেন্ে। কিছুদূর অগ্রসর হটয়া দেখি জলসত্র আছে, 
তথায় আকঠ পূর্ণ করিয়া জলপান করিয়া তৃষ্ণা দূর কবিলাম। যে 

লোক জল দিতেছিল সে বলিল নিকটে আব ঝরণা নাই। একন্বানে 

দেখিলাম পাঞ্ছাড়ের গা হইতে ফে' টা ফেপটা করিয়া জল পড়িতেছে, 

সাধুজীয় কমগুলু যদিও খুব ছোট, তাছা পুর্ণ করিতে প্রায় ১৫২, 
মিলিট সময় লাগিল। আমি এইট কমগুলু নিজের গাতে বাধিলাম-_- 

ক্রমাগত ঢড়াইয়ের রাস্তায় চলতে চলিতে এত পিপাসা! বোধ হইতে 

লাগিল যে মনে হইল সব জলটুকু এক নিশ্বাসে পান করিয়। ফেলি কিন্ত 
বার ভয় হইল জল ফুরাইয়া গেলে কোথান্ন পাইব তাই ফোটা ফোটা! 

করিয়! জিহবা! ভিজাইতে ভিজাইতে অগ্রসব হইতে লাগিলাম। প্রায় 

২ যাইলের পর এক স্থানে দেখিলাম একটী প্রকাণ্ড আমর বৃক্ষ, আর 

পাইপ হইতে হু করিয়া জল পড়িতেছে। তথার কিছু সময় 
বিশ্রামান্তে চলিতে আরম্ত করিলাম। এখান হইতে চটি দেখা যার়। 

ব্চাও্ী-কাণ্ী চটিতে পৌহুছিয়া প্রথমেই ডাক দিলাম *শান্তি*! 
সে জম্নি একথান! দ্বিতল ঘরে দীড়াইয়! আমাকে “বাবা” বলিয়া 

ক 
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উত্তর করিল। আমি মুহূর্তের মধো সমন্ত রাস্তার ক ভুলিয়া 

গেলাম। 

এখানে পরিষ্কার জলের বরণ। হইতে অবিশ্রান্ত প্রবলবেগে জল 

পড়িতেছে। আমর! ্নান ও আহারাদি করিতে করিতে বেল! প্রা 

শেষ হইল। এখানে কয়েকখানা ঘর ও দোকান পাট আছে। চটির 

নিকটে প্রীগোপাল জিউর মঙ্গির, ধর্ণাশালা, তাচার পর একী উচ্চ 

স্থানে ডাক্তারখানা। এখান হইতে সম্মুখেব গ্রামগ্ুলির দশ্তী অত্যন্ত 

লুনার । বোধ হয় যেন বিধাত| স্তরে গ্তরে গ্রামগ্ুলিকে সাজাইয়া 

বাখিয়াছেন। 

এই চটিতে জনেক কাচকল! গাছ্ধের বাগান ও আম বুক্ষ আছে। 

নিকটে অনেক গ্রাম। গ্রামের গরুগুলি দলে দলে পর্বতের উপর 

চড়িয়! বেড়ায় আব ঝরগার জল পান করির! ভূষণ! দুর করে। 

আজ আর বাহির হওয়ার ইচ্ছা! ছিল ন| বেলাও প্রায় অবসান 

র জিনিষপত্র বাঁন্ধীনান্ধি করিতেও সময় লাগিবে। প্রমথ বাবুর 

দলে অনেক লোঁক হাতাহাতি কাজ করিতে কাঠাবও গায় বাধে না 

কিন্তু আমি একা । আমার মাভাঠাকুরাণীকে বান্ধাবাদ্ধির তার বড় 

একটা দিতাম ল!। বিছানা বান্ধা, বাসনপর ও টোপলা টুপলি বান্ধ! 

এবং তাঁঞা বস্তার মধো তর! এট সৰ এক ভলুম্ুল ব্যাপার । বিয়াট 

ব্যাপার হষ্টলেও বাধা হইয়া করিতে হইত। একবার সকালে জার 

একবাঁর অপরাহ্ছে। প্রমথ বাবু বলিলেন আমি সাঙচাবা করিতেছি 

এক সঙ্গেই চলুন। ভাব সঠিত বিদ্ছি্ হওয়ার ভয়ে আর দ্বিকতি 

না করি! বীধিতে লাগিক| গেলাম এবং পরে রগুন! হইলাষ। 

মাতাঠাকুয়ানীকে পূর্বেই প্রমধ বাবুর পরিবারবর্গের সহিত রওনা 

করিয়া দিয়্াছি। সঙ্গে এত গুলি মেয়ে লোক থাকাতে রাস্তা চলিতে 
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সকলেরই অনেক কষ্টেব লাঘব হয়। ছুই মাইলগ্রায় সোজ। রাম 

চলিয়া পরে উত্রাই আরস্ত হইল। মধ্যে এক স্থানে ঝরণা আছে 

তথায় কিছু সময় বিশ্রাম করিয়! নিলাম। এক মাইল উত্রাইর পর 

ব্যাস গঙ্গার উপর লৌহ নির্মিত সেতু পার হইলাম। অনেক রাত্রি 
হইয়াছে__অই্টমীর জ্যোতয়া ছিল, কিন্তু পাহাড়ের গ! দিয়! রাস্তা 

সর্বদাই অন্ধকার। গঙ্গা ও ব্যাস গঙ্গার সঙগমন্থল সমুড্রবক্ষঃ হইতে 

১৪১৪ ফিট উচ্চ আর হরিদ্বার হইতে ৪৯ মাইল। সেতুর গ্রান্ততাগ 

হইতে ছইটি রাগ্ত। বাচির হইয়া গিয়াছে, একটা দেবরযাগ ও 

অপরটা নাঞ্জিরাবাদ অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। 

ব্টাজহ্যাউ--এই স্থানটী একটা উপত্াক|| এখানে বেদব্যাদ 

তপন্ঠা করিয়াছিলেন, এই জন্য এই স্থানের নাম বালঘাট। ব্যাম- 

দেবের মনরে তীঙাব মৃধি আছে। আমরা কালীকম্বলী বাবার 

ধণশালায় আশ্রয় গ্রহণ কাধলাম। আমাদের পৌছিতে রাত্রি প্রায় 

৯ট| বাজিরা গেল। আজ আমর! ১৪ মাইল হাটিরাছি। এ স্থানটা 

বড়। অনেকগুলি ঘর, ধশ্বশাল! ও ডাকঘর আছে। আহার্ধা দ্রৰা 

পাওয়। ধায়। চর ধরগাঁলও দিতল। আমর! ধর্শশালার হিতলের 

বারেন্দায় বিছানা! করিলাম। অনেক গরম বোধ হওয়াতে প্রথমে 

তাল ঘুম হয় নাই। 

পর্থ দিবস, ৩১শৈ জোষ্ঠ-_ 

্রস্থাষে ব্যাসদেবের মন্দিয়ে পৃজার ঘণ্টা বাজিয়। উঠিল। এই 
নিজ্জন প্রদেশে ঘণ্টাধ্বনি কি মধুর বোধ হইতে লাগিল। আমর! 

একে একে সকলেই মন্দির সন্গুখে উপস্থিত হইলাম । যেস্থানে মনি 

ব্যাস কতকাল তগস্তা করিয়াছিলেন সেগ্ছানে আসিয়া! বে মাথা লুটাইতে 
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পারিব তাহ! কখনও ভাবি নাই। হিমালয়ের এই নিত কলয়ে 

কত শত লোক রঞোরাশি স্পর্শ করিয়! হদয়ে কত শাস্তি অনুভব 

করিয়াছেন তাহ! কে বলিবে। 

আমর! প্রণামান্তে যাত্রা আরম্ভ করিলাম। সঙ্গমস্থলে (বাস- 

প্রয়াগে) সকলেরই স্নান তর্পণ করা কর্তব্য সেতুর নিকটে একটা 

শিব মনিব আছে এবং তাহার নিকটে ব্যাসগঙ্জ। ভাগীরখীতে মিলিত 

হইয়াছে । ধর্মশালার নিকটে যে সমতল ক্ষেত্র আছে তাহাতে 

গমের চাষ হইয়। গাকে। 

আমি আমাব মাতাঠাকুরাণীকে সুই সুতা ও বেগি দিয়া বলি! 

দিলাম যে এদব পাহাড়ীয়। স্ত্ালে! ক অথবা ছেলেপেলেদের [দিতে হটবে। 

ব্যামচটি হইতে প্রায় অদ্ধ মাইল দুরে আব একখানা ব্যাসদেবের মন্দির 

আছে চহা অগ্যন্ত প্রাচীন এবং মন্দিবে ব্যাসদেবের পুর হতে গ্রপিতামহ 

পর্যন্ত পাচ পুরুষের বিগ্রচ আছে। আবও কিছুদুব অগ্রসর হয 

রঘুনাথজীর মুষ্টি দর্শন করিলান। মন্দির এখনও নির্মাণ ই নাই। 

এই স্থানটা বেশ নির্জন, একজন সাধু এথাঁয় খান কবেন। আম গাছ, 

নেবুধ বাগান ও কল! গাছ আছে। সাধুকে বলাতে আমাদিগকে 

কয়েকটা নেধু দিলেন। রাস্তা চলিতে চণিতে স্থানে স্থানে সারি সারি 

আম বুক্ষ দোখলাম। 

উম্মক্লাস্বৃ_-€ মাইল দূরবর্তী উমরান্্ চটিতে মধ্যাহ তোজন 

সমাপন করিলাম । দ্বিতলঘর এবং গলের পাপ আছে। জল বেশ 

পরিষ্কার ও স্বন্বা। চটির মধ্যে গঙ্গার ধারে সার সারি 

আম বৃক্ষে অনেক ছোট ছোট ফল ধরিয়া কিন্তু এখনও 

পাকে নাই। 



০ 
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স্টপ 

ভ্া্ক্প- এই চটি খালি পড়িয়। আছে-_-একখান! নামে মাত্র 

দোকান আছে। এখানেও বিস্তর আম গাছ দেখিলাম । এখানে কিছুক্ষণ 

বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে দেবপ্রয়াগ উপস্থিত হইলাম। 

দেবপ্রয়াগ 

গ্রায় এক মাইল দুর হইতে দেবপ্রয়াগের দৃষ্ঠ দেখিয়া মোহিত 
হইয়া গেলাম। এ প্রকাব দৃশ্ত ত জীবনে আর কখনও দেখি 
মাই। সঙ্রের এ প্রকার পবম সুন্দর দৃহ্ হিমালয়ের মধো আর 

কোথাও নাই। ভাগীরথীকে বোধ হইতে লাগিল ইহ যেন একটা 

খাল সমানভাবে প্রায় এক মাইল বাস্তা পর্যান্ত চলিয়া গিয়াছে 

আর পাহাড়ের গায় গ্রামগুলির সৌনর্যয অতি চমংকার। লাল, 
কাল, সাদা ঘরগুলি দূর হইনে দেখিলে ইন্দ্রের অমরাবতী বলিয়! 

বোধ হয়) যেন বিশ্বকর্মা নিজের ভম্ত কৌশলে নিশম্মাপ করিয়াছেন। 

আমর! কালীকন্বলী বাবাব ধর্মশালায় আশ্রয় গ্রচণ কবিলাম। 

এই খরটী দ্বিতল এবং পার্থে একটা প্রকাণ্ড অশ্থখ বৃক্ষ আছে। 

আমরা বারেন্দা গালিচা! বিছাইয়া তান্াব উপর আমাদের বিছান! 

পাতিলাম। বারেন্দার সংলগ্ন অন্ধকারময় ছোট গ্রকোষ্ঠে আমাদের 

জিনিষপত্র রাখিলাম। প্রমখবাধুর মাতা ভিতরে শয়ন করিলেন। 

বাতাস বন্ধ হওয়াতে বারেন্পার মধোই আমাদিগকে গরমে অস্থির 

করিয়া উঠাইল কিন্তু গ্রমধবাবুর মাত! কুঠুরীর ভিতরই শয়ন করিলেন। 

এই প্রকোষ্টে বাযু চলাচল একেবারেই না । ছোট একটী খিরকি আছে 

তাহাও প্রায় তিন হাত উদ্ধে। 



দেবপ্রয়াগ ৯৯ 
৯৮৯৮৯ অিস্পিস পাট 

রি 

_ স্কস্পিসপিসপস্পিস্পি্িসসিস্সি 
২০৯৮০ ১* স সিিসপিস্সিস্সি সি সিসি সিসি স্টিম সি সস সস বিসিসি সত ৯ পি সি সস পি 

দেবগ্রয়াগ গঞ্জা এবং অলকানন্দার সঙ্গমন্থলে অবস্থিত। ইহ অতান্ত 

প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী সহর। এখানে অনেকগুলি দোকান পাঠ আছে। 

এপার বুটিশ গাড়োয়ালের অন্তর্গত-_-এখানে সরকারী বাংলা, ডাকঘর, 

তার অফিস, থানা ও ধর্মশাল। আছে। 

এখানে অনেকগুলি দোকান আছে। ছাতা, জুতা, কাপড়, প্রভৃতি 

সকল জিনিষপত্রই পাওয়! যায়। ভাল মিষ্টায়ের দোকানও কয়েকখান৷ 

আছে। এখানে গানের দোকান নাই তবে একজন লোক মধো হধ্যে 

মুবাদাবাদ হইতে ডাকে পান আনাইয়! থাকে এবং তাহাই বিক্রয় করে। 

হববধীকেশ হইতে যে পান আনিয়াছিলাম তাহা প্রায় শেষ হইয়া! যাওয়াতে 

পানের তাঁলাস করি এবং পয়সায় একটা করিয়! চর আনার পাল খয়িদ 

করি। ছার পব হিমালয়ের মধো আমরা আর কোথাও পান পাই 

নাই। পানর পরিবর্তে গুপারি ও জৈন খাইয়াছিলাম। সঙ্গে চরিতকী, 

লৈন, শুপারি, ইত্যাদি মশলা থাক| দরকার কারণ এ নং সর্বত্র পাওয়া 

যায় না। গুপারি মধো মধো পাওয়া যায়। 

আমর! যে ধর্মশালায় আশ্রর গ্রহণ করিলাম তাহা! অলকানম্যার 

বামতীবে "বাশ সঙ্রে অনস্থিত। ই বুটিশ রাঙ্ধোর অন্তত এবং 

এ স্থানেই ডাকঘর ও থানা। অলকানন্দার অপর পারে অর্থাৎ দক্ষিণ 

রে দেবপ্রয়াগ। নদী পার হওয়ার ডগ লৌহনির্শিত ২৮০ ফুট দীর্ঘ 

ঝুলান সেতু জাছে। 

প্বেবগ্রয়াগ সমুদ্রবক্ষঃ চইতে ১৫৫, ফুট উচ্চ এবং সংঘোগ স্থানের 

জল সমুদ্রবক্ষঃ হতে ১৪৮৩ ফুট উচ্চ। এট স্তান টিতরী রাজের অন্তর্গত 

একটী সবভিভিমন। এখানে একজন মাজিটেরেটে ও তা্কার কাচারী 

আছে। টিহরী রাজের বায়ে একথানা সরকারী ভাঞ্তারখান! আছে, 

তথায় একজন সব-এসিষ্টেন্ট সার্জন আছেন। পবা" এবং দেবগ্রয়াগ 
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উদ্ভয় স্থানেই ভাল ভাল দোকান আছে, দেবগ্রয়াগে রামচন্ত্রের একটা 

বৃহৎ মনির আছে। এখানে বদ্রীনাথের পাঁগডার! বাস করিয়! থাকেন। 

যাত্রীদের থাকিবার জন্ত পাগার। তাহাদের নিজের বাড়ীতে বন্দোবস্ত 

করিয়া দেন। “না” সহ্র হইতে বদ্রীনাথের রাস্তা অলকানন্দার তীর 

দিয়া গিয়াছে আর দেবপ্রয়াগ হইতে অলকানন্দার তীর দিয়া একটি 

হুর্গম পথ গাড়োয়ালের বর্তমান রাজধানী টিহরা পর্যন্ত গিয়াছে। টিহবা 

এখান হইতে গ্রায় ২৫ মাইল। 

এখানে কল পাগডাবই বাসাবাটি আছে কিন্তু তাহাদের ঘর নিকটবৰী 

গ্রামে। এখানে গ্রায় ৫৭* ঘব পাণ্ড মাছেন। ইহাদেব মধ্যে কর্ণাটা, 

ভ্রাবিড়ী, সৌরাহী ও দক্ষণী ব্রাহ্মণ অধিক। এখানে প্বা* সরে এক 

খান! মুসলমান দোকান দেখিলাম কিন্ধ দে [প্রন্াগে মুললমান নাই। 

জবধীকেশ হইতে যে ২জন লোক মামার সঙ্গে আপিয়াছিল তাঙ্কার। 

আমার ভিনিয পত্র ধশ্মশাণায় খাণয়! পৃষ্ঠ প্রদশন করিল। অপব 

একজন পাগডার নিকট চলিয়া গেল। পরব দিবস দ্বিগ্রহব পর্ধান্ত 

দেবগ্রয়াগে ছিল পরে তাহার! কেদাব কি বনধী নারায়'ণব দিকে চলিয়া 

গিয়াছে । আমাদের সঠিত আর ডাহ[দেব সাক্ষাং হয় নাই। 

৫ম দিবস, ১ল! আষাঢ় __ 

সকালে টঠিরা আমর! পা শ্রুমু্ধ ধুগলকিশোর ও শ্রিধুক্ রাম 

রতনের সছিত দেবগ্রয়াগে রওনা হইলাম। অলকানদ্দার সেতু পাব 

হা দেবপ্রসাগ পৌহছিলাম। রাস্তার ধারে ধারে অনেক দোকান, 

রাস্ত| প্রস্তর দিয়া বাধান। সঙ্গম স্থলে উপস্থিত হইয়া দেধি জলের কি 

ভীষগ গঞ্জন। অলকানন্দা ও ভাগীরথীর সঙ্গম স্থলের নাম দেবপ্রয়াগ। 

এই স্থানে উত্তর নদী ভীষণ গর্জন করিতে করিতে প্রবল বেগে ধাবিত 
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রি ৮ সপ পসসিপিসী রি আর্া্ি পসি পাপী সসলাসদি ৭২ পিপি সপ আপা আপস সি পিএ উর চা পসরা কাস সি পা ৯ ২১ পাশিশিসপিশ তিল তল সি পিসি সস পেস সপ পা পপর 

হ্॥া এক স্থানে লংযোগ হইয়া ভীষপ হইতে ভীষপতর ভাব ধারণ 

কাঁবয়াছে। ক প্রবল জলের আোত, কি উচ্ছল বেশ তাছ। না 

দেখিলে মনে ধাবণা হইতে পারে না! । জলের উপর বহু ফেন ভাদিতেছে। 

এহ দশ্য দেখিলে মোহিত হইতে হয়। এই সঙ্গম চ্কানে একখানা 

প্রকাণ্ড শ্লি আছে তাহাই কাটিয়৷ [সাঁড় বানান হইয়াছে। ম্লান 

কারধার জন্ত [সড়ির ছুই ধাবে দুইটা মোটা মোটা! লৌহ নির্শিত 

'শকপ আছে, তাহাই ধরিয়া সকণে মান করিয়! থাঃকন। একবার 

পস্থলন তহলে আব রক্ষা নাই। 

সঙ্গম স্থানে আমরা স্নান ও তর্গণ কবিলাম। আমি নদীর (কিনারায় 

এসয়া রণ করিতেছি এমন সময় বোধ হইল নদীতে কি একটা 

মামার নিকটে দিয়াছে আমি শঙ্কিত হইয়া পিছনে সরিয়া আমিলাম। 

একজন লোক এক্লি এটা মাছ। এখানেও যে মাছের নিভীকতা 

আছে তা ধানিতাম না। পৰে পিগুদান কিয়া যপন এই সব পিও 

জলে নিক্ষেপ করিলাম তখন দেখিপাম কত বড় বড় মাছ কিনারে 

আসর হাহা খাঠতেছে। কোনও প্রকার ভয় নাষ্ট। ইচ্জা করিলে 

অনায়াসে ২3টা উঠাইয়া আন! যায়| এখানেও ভরিতবারের হার 

(5ংসা নাই । আঅযোধাতে দেখিয়াছিগাম কচ্ছপের খেল! আর এখানে 

দেখিলাম মাছের খেলা । আনি করেকটী মাছকে স্পর্শ করিলাম এবং 

শান্থিকেও ঝরাহলাম কিন্তু দে ভয়পায়। সঙ্গম্থলে নামিণার সিঁড়ির 

উপবে কদটুকু সমতল স্বান আছে। পার কাটির। এই গানকে 

মমতল করা হরাষ্ছে এবং উঠার বাম পার্্ে একটী পাগরের ছোট 

প্রকোঠ আছে তাহার অভান্থরে ৮1১৯ জন লোক দীড়াইতে পারে। 

চার মাধা বসির আমি ও প্রমণ বাবু পিগুদান করিলাম। 

আরও কিছু উপরে শিলার মধ্যে একটী চরপ-চিহ্ন জছে। তাহাকে 



৯৪ কেদার-বদরি পরিজ্রমণ 
এট ৮ লাশশস্পি পাীস্পিসপাপসিলিসপিপা পাটি তীপাশিশ পিপিপি এ পে তপতি পাস্পিসিলীন | পাস্তা 

লোকে বিষুর চরণ-চিজ বলিয়া থাকে। নদার জল খুব ঠাড। 

সঙ্গমন্থলে অলকানন।| গ্রার ১৪২ ফিট ও ভাগীরথী প্রায় ১১২ ফিট 

চওড়া। সঙ্গমের পর গঙ্গ' প্রায় ২৪* ফিট চওড়া। অলকানন্াার 

উপর পূর্বে দাঁড়র পুল ছিল কিন্তু গোহনা ওনার ভাঙ্গিয় যাওয়ার পর 

গত ১৮৯৪ থুঃ অব নৈনিতাল নিবাপী জনৈক মহায্বা! ৫,*** টাকা 

বারে বর্তমান লৌহ সেতু নির্মাণ করিয়! দিয়াছেন। গাড়োয়ালে যে 
পঞ্চপ্রয়াগ আছে তাহার মধো এই স্থান একটা প্রধান তীর্থ। এখানে 

ল্লান, তপণ, মন্তক মুগুন। পতৃগণের পিওপান ও ভোঙ্াদান কর। 
কর্তব্য। সঙ্গমস্থানে দুইটা কুণ্ড আছে--একটা ভাগীরথীর উপর 

ইছাকে পত্রহ্ষকুণ্ড বে ও আপরটী অপকানন্নার উপর এবং ইহাকে 

“বশিষ্টকৃণ্ত বলে। ভাগীরধী নীচের দিকে প্বামকুণ্ড” নামক 
একটী কুণ্ড আছে। ২মাইল বাধধানে “বেতাল শিলা", “বেতালকুণ্ত* 
“নুর্যাকুণ্ড”,। “কুন্থম মালিক1”। হিন্তরদায়” |বন্ধমান আছে। এখানে 

বিশ্বেশ্বর মহাদেৰ ও বগণার মনিব আছে। বগণার মন্দির অনেক 

উচ্চে অবস্থিত। এখানে কেহ যার না এবংপুক্জাও হয় না। আমর 

সঙ্গমস্থল হইতে ফিখিবার সমর একটা শিব মন্দিরে গেলাম, তথায় 
শিবলিঙ্গ আছে। পবে রামচন্দ্রের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। উহা. 

বড় বড় প্রন্তরের নাশ্মত একটী বৃহং মান্দর এবং সুবৃহং চত্বরের 
উপর অবান্থত। মান্সয়ের মন্তকে একটী শুভ্র গম্ধৃজ্র, একটী স্বর্ণময় 

গোলকও চুড়ায় সুশোঠত। অনেকে ইচাব বয়স ১৯*** বৎসর 
অনুমান করেন। টিহবীর রাজ! মন্দিরের অধিকাবী ও মন্দিরে 
অপেক ধন সম্পন্ত আছে। টিছরী রাজের মূত্র পর তাহার 
বাঝাধা সমস্ত জিনিষ এখানে প্রেরিত হইয়। থাকে। হল্দির়ের আর 
বায় টিরীরাজ দেখিয়! থাকেন এবং পুরোহিতও তিনি নিযুক্ত করেন। 



দেব্প্রয়াগ ৫ 
স্বস্তি ৯ আআ ৬ পাস সই ই বা সত 

সঙ্গম স্থান হইতে মন্দিরে উঠিতে অনেকগুলি সিড়ি পার হইতে হয়। 

আমরা উপরে উঠির! চত্বরের অভ্যন্তরস্থিত বারেন্দাতে কিছু সময 

বিশ্রাম করিলাম। পরে বিগ্রহ দর্শন ও ও প্রণাম করিয়া ধর্শশালায় 

প্রত্যাবর্তন করিলাম। এখানে আরও কতকগুলি মন্দর আছে। 

তথায় গণেশ, ছুর্গী ও শঙ্করাচার্য্যের পুর্বব সময়কার শিবলিঙ্গ বিমান 

আছেন। 

বাসায় ফিরিবার সময় শান্তিকে কৌটা প্রভৃতি থেলিবাব সামগ্রী 

খর? কারয়! দিলাম। এখানে ভাল ঘ্বৃত পাওয়া! যায়--একট! টিনে 

কিছু ঘৃতও সঙ্গে রাখিলাম। 

ধর্মশালাতে জলাভাব বোধ হইত--অলকানপার জলে হাত মুখ 

ধোয়া চপিত এবং খাবার জল প্রায় সাক মাইল দুরব্তা ঝরণ! হইতে 

আন! হইত। এই ঝরণ। হহতে ফোটা ফোট! জপ পড়ে কাঞ্জেই 
এক কলস জল আনিতে প্রায় অন্ধ খণ্ট। সময় আতবাছিত হইত। 

রাস্তার দেখিয়াছলাম অনেক স্থানের ঝরণ! শুকাইয়। গরিয়াছে। 

অনেক দিন বৃষ্টি হয় নাই তাই জআলাগাব ও গাড়োয়ালে চুতিক্ষ। 

ধশ্মশাল। হইতে অলঙ্কানন্দার গলও অনেক নাচে, নিকটেই ঘাট। 

নন! হইতে উপরে উঠিঠে সকলেরই বিলক্ষণ হাপাইঠে তয়। 

[বকালে ওপারে ডাকারখানার যাইয়! ডাক্ষার বাবুর সহিত দেখ! 

করিলাম তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া আমার মাতাঠাকুরাণর জ্ত ১৭৫. 

টাকায় কেদার বদরি হুয়া মেছেলচৌরা পর্ধযন্ব একখানা ঝাপান 

বন্দোবস্ত করিয়া দিগেন। “চৌধুরীর” নিকট লিগাপড়! করি 

রি লইগাম। 

এখানে “বা” সরে সামন্ত সঘহল ছুনি আছে কিন্ত দেবপ্রয়াগে 

একেবারেই নাই। পর্বগগাত্রে যে চালু স্থান তাার উপরে সকল 

সপ ৭ সিস্ট সিস্ট সী ২ বি পি পা সি ৯ অসি অপ স্থজাি 



৯৬ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 

বাড়ী নির্শিত হাছে। এই বাড়ীগুলি অপ্রশস্ত, ঘরে জানালা নাই, 
ধেন একট! দিদ্ধুক। এখানকার সমস্ত বাড়ী গুলিতে শ্লেট পাথরের 
ছাদ এবং বাহিরের দেওয়ালে লাল, দাদা রঃ দেওয়াতে দুর হইতে 
অত্যন্ত মনোরম দেখায়। প্রায় নকল বাড়ীগুলিহ দ্বিতল। 

৬ষ্ঠ দিবস, ২র1 আষাঢ়__ 

আদ্র একাদশী, আমাদের রাল্না হঠবে ন| কিন্তু শাস্তিকে ত হইটী 

ভাত খাওয়াইতে হইবে তাই প্রমথ বাবুব তরফ হইতে শাস্তির 
আহারের বন্দোবস্ত হইল। আমরা সঙ্গমন্থলে যাইয়। স্নান, তর্পনগ 
ও পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিগুনান করিলাম । অপরাহ্কে টিহরী রাজের 
ডাক্তারের মহিত সাক্ষাৎ করিয়া ৩ জন কুলির বন্দোবস্ত করিলাম । 
একজন শান্তিক নিবে অপর ১» জন মালপত্র নিবে। দেবপ্রয়াগ 
হইতে শ্রীনগর পর্যান্ত ১৭২ ভারা ঠিক করিয়া লিখাপড়া কবাইয়া 
নিলাম। এখন এখানে কুলি পাওয়। কঠিন কারণ যাত্রী রাস্তা বন্ধ 
হওয়াতে সকলেই স্ব স্ব গ্রামে চলিয়! গিয়াছে। তিন জন বাঙ্গালী 
সাধু বদরিনারায়ণ দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং আজ 
এই ধর্ধশালাতে আছারাদি করিতেছেন। আহারান্তে তার 
এখনই আবার হৃযীকেশ অভিমুখে চলিয়া! যাইবেন। তীছাদের নিকটে 
রাস্তার অনেক সংবাঙ্গ সংগ্রহ করিলাম । 

৭ম দিবস, ওরা আষাঢ-__ 

দেব প্রয়াগে আল! অবধি অনেকগুলি বোগী দেখিলাম । কাহ্াকেও 

কিছু কিছু ওবধ [বিতরণ করিলাম আব কাহাকেও বা ব্যবস্থ। পত্র 
লিখি দিলাম। এখানে আসিঙ। খলিফা দিশা! একটা কাধে বোলাইয় 



দেব্রয়াগ ৯৭ 
স্পা পিসি সপ সাপ ৯ সি শিস অসি ২৯ অপ সাজ সি সস 

আচ ৯ সস পি সস 

নেওয়ার জন্ত একটা! কাপড়ের থলিয়া সেলাই করাইর! [নলাম। 

ইছাতে আমার অনেক ন্ুুবিধা হইয়াছিল। কান্ধে ঝোলাইয়৷ কিছু 

কিছু জিনিষ ইহার মধ্যে ভরিয়া নিতাম। এ লব রান্তাতে দরকার 

₹হত। 

আহারান্তে আমর! যাত্রার বন্দোবস্ত কগিতে লাগিলাম। অনেক 

দেরী করিয়া! ঝাঁপানওয়ালার! আরসল। তাহাদের মধো একজন 

পীড়িত হওয়াতে তাহাদের দেরী হইয়াছে । ঝাপানে তাহারা একখানা 

কঘলের অধিক [নিতে চান না! তজ্জন্ত তাহাদের সহত বাদানবাদ 

£ইল। মাতাঠাকুরাণী ঝ'পানে উঠিয়াই ভীতা হইয়া পড়লেন এবং 

বলিলেন যে তান এ প্রকার যানে কখনই যাহঠে পারবেন না। 

সর্ধদাই পড়িয়া! যাওয়ার আশঙ্কা! এবং এক সময় একধারে কাত হই! 

পড়েন। তিনি কয়েক হস্ত চলিয়াই “গেলাম” “গেলাম” রবে 

চীংকার আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন যে ঠাটিয়া যাইবেন। 

ভিনি ত নামিয়। পড়িলেন এবং তাহার বষ্টি গাছা হস্তে করিয়া 

ইাটিতে আরম্ভ কাঁরলেন। এই ঝাপানওয়ালাপিগকে কুড়ি টাকা 

অগ্রিম দেওয়। হইয়াছে । তাহ! এখন ক কণিরা আনায় কি ইহ! 

চন্। করিতে লাগিগাম। পরে প্রধ বাবু ও আমি অনেক সাধা সাধন! 

করিয। টাকা মাদার করিলাম। সকলেই চণিয়। |গর়ােন আর দেরী 

না করির। আমরা যাত্রা আরম্ভ করিলাম। অগকাপন্দার তার মিয়া 

আমরা চলিতে লাগিলাম। এক মাইল ব্যবধানে একটী নূতন 

সবল খোল। হইয়াছে তথার আমর| কিকিং দক্ষিণা প্রদান কথলান। 

ল্লানীবাপ--৭॥ মাইল বাবধানে জানীবাগ চটি:ঠ পোহ্ছিতে 

রাত্রি ৮৫ট বাৰিয়া গেল। এ প্রকার রাস! চলা সঙ্গত দর কারণ মধ্যে 

যধ্যে জঙ্গল আছে তথার হিংনক ভন্ক৪ থাকিতে পারে। রাস্তাতে 

ণ 



৯৮ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 
০০ বিসিসি স্থাপিত ৯০ সস উস আক পিসি নিশি পিপি পতি সস পস্পিস্সিসিলাশিপস্পিস্সি সাসিশিতি স্

সসপিিস্পাসিশ বিসিসি পপি ১ বাসি তি শি সা সিসি সিসিস্ি আ 

আবার সময় দেধিলাঘ কোতলা নামক স্থানে সরকারা বাংলা। এই 

চটিতে জ্লাভাব। রাত্রিতে প্রমথ বাবুর পরিবাব যে রুটি তৈয়ার করিলেন 

তাহা ভাগ পাইলাম। 

যে ঝাপানওয়ালাকে দেবপ্রয়াগে বিদায় "দিয়া মাসিয়াছলাম 

রাত্ধিতে গেধি সে এই চটিতে আদয়া হাজির হইইয়াছে। আমি 

বদি বাল তবে দে এখন৪ ঝাপান নিয়া আদিতে পারে। কিন্ত 

মাতাঠাকুাণী যখন আর তাহাতে উঠিবেন না তখন আর দবকাব 

মনে করিলাম না। 

৮ম দিবস, 8ঠ1 আষাঢ় 

প্রতাষে ছাত মুখ ধুইয়। রওনা হইলাম । 

ল্াহমপুবু-চটিতে অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। এখানে কেহব! 

স্মানও করিলেন। এখানে একটী পারত নদা মাহে । চটব ঘরগুলি 

সবই খাণি পড়িয়া মাছে। দুগ্ধ পাওয়া যায়, দোকানদার বিক্রয় বে। 

এখানে আদিবার পৃর্ধে একটী লৌহ সেতু পার হইয়াছিণাম। এই 

চটির পর আমর! একটা সমচল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া ধারে ধারে অগ্রসর 

হইতে লাগিলাম। এখান হইতে পর্বত দুরে সরিয়া গিয়াছে। শঙ্ত 

ক্ষেত্রগুল বেশ হুন্দর দেখাইতেছিল, মূধা মধো আমের গাছ আছে। 

কয়েকটা কাঠা আমও আমার থলিব মধো পুরিলাম। 

প্রমথ বাবুর হ্যালীর কন্কার পায় আঘাত লাগাতে পায় ব্যাথা 

হইয়াছিল। তাহার হাটিতে অতান্ত কষ্টকর হওয়াতে তিনি ঝপানে 

উঠিলেম আর গ্রমখ বাবুর মাত! ইাটিরা চলিলেন। কিন্তু বিবকেদার চটির 

এক মা$ল ব্যবধান থাকিতে তিনি প্রায় মৃচ্ছিতা হইয়া! পড়িলেন। 

একে ত গ্রথর রৌদ্রের তেজ তাহার উপর র্নান্তা এত গরম হইয়াছে 



দেবপ্রয়াগ ৯9 
সত ৭৯ পাস্পিপিপাস্পাস্পিটিস্টি পিসি ৯ স্সশি ০ পপি পি এসসি ৯৯ পপি পাজি 4 ৬ পাপ 

বে হাটা অত্যন্ত কঠিন। তাহার উপর তিনি পার্বতা রাস্তা! হাটিয়! চলিতে 

একেবারেই উপধুক্ষ নন। বাস্তাতে ঝরণ! সব শুঁকাইয়া গিয়াছে। 

পপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত | 

বিল্সক্কেদীল্র-মামরা বেলা ১২টার সময় বিষকেদারে 

উপস্থিত হইয়া প্রমথ বাবুর মাতার আন্ত ঝাপানওয়ালাদিগকে 

অনেক মিনতি কাঁবয়া পুনবায় পাঠাইয়। দিলাম । তিনি যখন আসিলেন 

ধন দেখিলাম তাহার মুখ চো একেবাবে লাল হইয়! গিয়াছে। 

ভনি শুইয়া থাকিলেন। আমরাও অত্যন্ত রাস হইয়া পড়িয়াছিলাম। 

£ই চটির অবস্থ| একেবারেই শোচনীয়। একখানা ঘর তাছাও 

ক্ষুদ, স্থানাভাব। ঘরখানা দ্বিভল, সিঁড়ির একধারে আমাদের ও 

অপরধারে প্রমথ বাবুদেব আঠাবাদিব বন্দোবস্ত হইল। থাগুব 

'গ্ল. 2ংঢম্) নানক একটী পাব্বতা নদী অলকানন্দার মিপিয়াছে-- 
কাজেই এই স্থানের নাম ট"চম্ প্রয়াগ! এই সঙ্গম স্থলে বিধকেদার 

'শবালয় আছে। ঢ*্চম্ নদার উপর একটা শৌহ সেতু পার হন 

আমরা এই চটিতে আনয়াছি। নদীতে জল থুব সামানত, হাটিয়াই 

পাব হওয়া যায়। জলও পরিষ্কার। চটির নিয়ে অলকানন্দা। এই 
হনে নদা এ প্রকার প্রশস্ত যে হিমালয়ের মধো আর কোপা ও এ 

প্রকার নাই। সকলেই অলকানন্দার স্নান করিয়া! আমিলেন কিন্তু আমি 

শস্বকে সঙ্গে করিয়! এই চট নদীতে মান করিয়! আদিলাম। 

াহারান্তে আমরা রওনা হইবার পূর্বে বিবকেদার শিখলিঙ্গ দর্শন 

করিবার হানসে মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দির অধো বহু পুরাতন 

হকটী শিবলিঙ্গ, মেঝের উপর খোদিত চরণ চিহ্ন 9 পদ্ম আছে। 

ন্দরটা ছোট ও বহ পুয়াতন। নিকটে অনেকগুলি গ্রন্তয়ের সৃত্তি 

ও শিযের কার্ধ্য দেখিতে গাওয়া বাঁয়। এই স্থানে অর্জুন দেবাদিদেৰ 



১৩৪ কেদার-বদরি পরিজ্রমণ 
খিল পাস বাব আলি আরা সী জা এটি ৯৪ সপ লাস্ট পশলা সপ "পিস পট স্টিকি ২০ পলি এ ০ সিল অপি সি পািপাস্পিী শিলা স্পিসিস্ শাঁ শাস্টি্লি 

মাদেবকে তগন্তায় সন্থ& করিয়। পাণুপত অন্ত লাভ করিয়াছিলেন। 

মহাতারতের বন পর্ষের কৈরাত অধ্যায় এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। 

সোমবার অমাবন্তা হইলে এখানে অনেক ধুমধামের সহিত পু্া আর্চা 

হইয়। থাকে। এখান হইতে ২৩ মাইল ব্যবধানে থাণুব বন। 

অর্জুন এখানে খাণ্ডব বন দাহন কবিয়াছিলেন। ১৮৯৪ ধৃঃ অকের 

বন্তায় এই স্থানের বিস্তর ক্ষঠ হইয়াছিল । 

এই চটির মমুধে অলকানন্গর পরপারে মার্কতেয়-গঙ্গ। নামক একটা 

জলশ্রোত অলকানন্দায় আলয়। মিলত হহয়াছে। মাকণ্ডেয় ধষি তথায 

তপস্ত। কারয়াছিগেন। নিকটে টিহবা রাজের প্রতিষ্তিত পুরাতন 

রারধানীর ধ্বংসাবণেষ বর্ধমান আছে এবং একটা রাস্ত। টিহবী রাজধানী 

পর্যন্ত চাঁলয়! [গয়াছে। রাগ্ভাব কিনারা দিয়া টেলীগ্রাকের লাইন 

পৌড়ী হস্তে নগর হইয়া টিহরা পর্যগ্ত |গয়াছে। 

বন্ধকেদার হহতে শ্রীনগর পণ্যন্ত মমঠল পাস্তা, বোধ হুইল যেন 

আমর! গ্রামা রাহ| দি হাটিংতোহ। কিছুদুৰ অগ্রসর হইয়া দেখিণান 

অলকাননার উপব একটা লৌহ |নাম্মত টান। সেতু আছে। টিহরার 

রাস্তায় এই সেতু পার হইয়া যাইতে হয়। বখন আমর! একটা গ্রামের 

সম্মথে আয়! পাড়ণাম ৩ধন দেখ দলে দলে বালক বালিকার! নাচয়া 

নাচয়। নুদ্দর স্তোত পাঠ কিয়! হাই সৃঠা ও বেশী ভিক্ষা কারতেছে। 

এই স্োত্র বেশ সাম বোধ হহতোইহল। আম একথানা কাগঞ্জে 

তাহা [লাখরা রা।খয়াছ, হংা এহ ভাবেই পাড়য়াছিল। 

সোনাম!ণ যোগ কৰে রামঞ্জিক। সেব! 

পাথর মে পান পড়ে রোজে না ভিজে 

থাওএভ যে খিচুড়ী বাতাওয়ে মেওয়া ॥ 

এখানে বিস্তর সমতল ভূমি ও হুন্বর গ্রাম্য দৃ্ দেখিতে দেখিতে 



দেবপ্রয়াগ ১৪১ 
পাসপিশ্রাপীসপি পা তি তি 

পিপি পিসি পি পাটি পা সস পি পি সপ পাস ০৯ লাস পিসি পা পিসী এ পাপ সিসি সস 

আমরা রানের সময় ধীরে ধীরে শ্রীনগতরেব দিকে অগ্রসর হইতে 

লাগিলাম। এখানে অলকাননা! কিছু প্রশস্ত। 

চলিতে চলিতে আমর! সরকারী বাস্ত! তে গ্রামা রাস্তায় সামান 
দূর অগ্রসব হুইয়! শ্রীশ্রী কমলেশ্ববশিবের মন্দিবে আসিয়া পড়িলাঙ। 

একটা ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে এই মন্দির অবন্থিঠ। মদিবটী একটা 
রহৎ প্রাসাদের মধো বগ্িত এবং চড়ুদ্দিকে দ্বিতল অট্ালিকা। 

মন্দিবের বাহিরে একটী বৃহৎ পিবলের ঘাড় আছে। একটী ভ্বিচল 
কামবার পাগডারা শঙ্কবাচার্যোর বেদি দেখাইয়া! থাকেন। সাধু সন্লাসীদের 

চন্ত সদাব্রতের বন্দোবস্ত আছে। বে মোচন মভাবাজের জিত এই 

মন্দির তাঁচার অনেক ভমিদাবী আছে। 

দ্বিতলে অনেকগ্রণল কামরা । এই মনির হইতে অলকাননা কিছু 

দুরে এবং প্রায় মর্দ মাইল বিশৃত একটা চড়া। এই চড়া পার হইয়া 
অলকানন্দার কিনাবে শঙ্গব মঠেযাইতে হয়। হীমুক পণ্ডিচ রুতিনঙ্ 
তথাকাব মানেজার। মন্দিরে নারায়ণ ও লঙ্গী, চ্মান, গরুড়, জয় 

3 বিজয়ের মৃর্ঠি আছে। নিকটে একটা প্রকাণ্ড অঙ্থখ বৃক্ষ এবং 

তাহার তলদেশ পাথর দিয়! বাধান। 

কমলেশ্বব শিবের মন্দিরে মাইতে রাস্তার 'একখান! মাইল বোর্ড 

আছে তাছাতে এক ধাবে লিখা শঙ্করমঠ ও অন্ত ধারে কমজেশখর শিবের 

মনির | 

শাস্তি পিপি পা 

এদেশেব বন্ধা| স্বীলোকের! সন্তান প্রার্থনা করিয়া দ্ুতের প্রদীপ 
চস্কে কবিয়া বৈকুষ্ঠ চহুর্দশীব বাছিহে কমলেশ্বর শিবের মন্দিরের 
চ্ুঙ্গিকে দাড়াইযা থাকেন। ভাঠাদের বিশ্বাপ যে সমস্ত রাত্রি জাগরণে 
ন্মর্থ এবং ধাছার বৃতের প্রদীপ উধাকাল পর্য্যস্থ প্রজ্জলিত গাকে 
হাহারই প্রার্থনা পূর্ণ হয়। 

শক 



১৬৭ কেদার-বদরি পরিজমণ 
০০০ 

এখানে কুলি এদেদ্দি আছে, তথায় গ্রমথ বাবু ও আমি গিয়াছিলা; 

কিন্তু সেথানেও শ্ুবিধা করিতে পারিলাম না । বিকাল বেলা দেখি 

আমাদের কেদারনাথের পাণ্ডা কোথা হইতে ৪ জন ছেলে সংগ্র 

করিয়া আনিয়াছেন। শ্রীনগর হইতে গুধকাশী পর্যান্ত ১৫।* টাঁক 

ভাড়। ঠিক হইল। থানার নিকটে কয়েক খান! মুচির দোকান আট 

তথায় ভুত! তৈয়ার করিতেছে । আমি নিঙ্গের, মাতাঠাকুবাণীর 

শাস্তির ভন্য ৩ জো! জুতার ফরমাইন দিলাম। সকালে ফবমাই; 

দির। বিকালে নিয়া মাগিলাম। এই জুতা ব্যবহার কবিতে হই? 
প্রথমে কে্টবমন্নেল মাখিয়| নিতে হয় নচেৎ পায়ু ফোষঙ্কা পবে 

আমার দেখা দেখি গ্রমথ বাবুও ২ জ্োড়াব অর্ডার দিলেন। € 
জুতা শিয়াছিলাম তাহ! আর পায় দেওয়া আমাদের ভাগো হয়নাই 

মাতাঠাকুরাণী এক বেলা পায় দিয়া দ্বিতীয় বেলার খালি পায় চাটি 

আরম্ভ করিলেন, আমার জুতা জোড়া সাবধানে বস্তার মধো রাখিয় 

দিয়াছিলাম কিন্তু পরে তাহা গোবে চুবী কবিয়! নিয়াছে, আর শাস্তি, 

জুতা এখনও আছ্ে। 

এ সব বাজে কথ! লিখিতে গিয়া আসল কথ ভূপিয়া গিয়াছি 
সেই আসল কথ! আর কিছুই নহে উদবের সংগ্থান। বাজ্ঞাব হে 

চাউল, ডাইল, গাকবি ইত্যাদি খ'বদ করিয়া মনিন়া নীচের এব 

খান! ঘবে রানা বন্দোবস্ত কব! হইল), আর আ্ামবা ধর্মশালা' 

বারেল্সায় বলিয়া] আহাব করলাম। আক বখন বিশ্রাম কোথা! 

ধাইতে হইবে ন' তখন রাত্রে ও ভাতের বন্দোবস্থ হইল। 

ভাবতবণের উত্তরে ছইটা শ্রীনগৰ আছে, একটা কাশ্বীরের বাজধান 

এবং অন্ুটা গাড়োয়ালের পুবাতন রাঞ্রধানী। কাশ্মীর রাজধানী 
তুলনায় এস্থান কিছুই নয়। যেমন স্বর্গ ও মহ্য। পূর্বে খন এখা 



প্রীনগর ১০৫ 
্ পালাশিদিস্সপ সিসি ৯ পট তা ৯ 4 ৯ 255 চে ্ সি পটল পি ৯ পাটি পিপিপি তা পাস পি পি ০ শসা পাপশ সি অপ পাল পা 

রাজধানী ছিল তখন ধু মৃদধিশালী গং সর ছিল এখন নত কিছুই 

নেই তবে হিমালয়ের অন্ান্ত স্থানের তুলনায় এস্ান সর্বাশ্রেষ্ট। 
এখান ইহতে ইংরাঙ্গের হেড কোয়ার্টীব পৌঁড়ী ৮ মাইল দুরে অবন্থিত। 

সমূদ্র বক্ষ হইতে এ্রননগব ১৭*৬ ফিট উচ্চ এবং আলকানন্মার ৰাম- 

তীরে অবস্থিত। পুরাতন বাধানীর কোন চিহ্ন নাই। লালসাঙ্গা 

হইতে ৩/* মাইল উপবে লিনকা চট এবং জথা হইতে আরও এক 

মাইল উপবে বিরহ্ি গল্জ অলকানন্দার সছিত মিলিত হইয়াছে। 

এই সঙ্গমেব ৫1৬ মাইল উপরে একটা পরা ধবলিয়। যাওয়াছে 

১৮৯৩ খুঃ অজেব আকবর মানে নদীব জলমোত অবরুদ্ধ হইয়া যায়। 

ভাঙাতে এট নদাব মধো এত জল মিয়া মায় যে তাহাতে প্রায় 

১৬।২৫ মাইল ব্যাপী একট হৃদের শট হয়। উংগাজ গবর্ণমেপ্ট 

একট। নালা কবিয়া জযসতরোঠ নিঃসরণ করিতে পারা যায় কিনা 

তচ্জন্ত অনেক চেষ্টা করির়াও কৃতকার্ধা হইতত পারেন নাই। বহি 

কধনও এই এল পর্বধঠ গার চেদ করে ঠাঠা হলে অলকাননার 

তাববৰী স্থানের লোকদেব গভিশয ক্ষতি হইচে পারে এই 

আশঙ্কা করিয়। গবর্ণমেন্ট অধিবাদীদিগকে নদীর তীর হইতে অস্ুতঃ 

২** ফিট সরিয়া যাহতে নোটিশ ভাব করেন। সকলস্কানে সাবা 

দেওয়ার প্রন্ত টেলিগ্রাক হাইন ও কিয়াছিলেন। কিন্তু দৈবের 

নির্বন্ধ কেছ পণডাইতে পারেনা । ১৮৯৪ ধুঃ আনদর ২৫ আগ চারিখে 

বাত্র ছুই প্রচ্রের সময় প্রবল বেগে এই হুদেখ ওল ঢুকৃল তাসাইয়া 

চণ্লপ। পূর্বে সাবধানতা অবলস্থনে লেখকর জীবন ও অন্থাবর 

সম্পহ বক্ষা চল নট, কিন্তু নকল অট্ালক। নুর মধো শ্মশানে 

পতিত হইল। কেবল কমলেশ্বরের মনির এঠ ভল প্রাবনেও ধ্বংস হইল 

না। রাজ ভবনের কোনও চিষ্চ নাই, সেট স্থানে এখন রৃহিক্ষেত্র। 



১৪৬ কেদার-বদরি গিরি? 
চাটি সি পিল ৯0 পানি ০ ৭ ৯ পি পা পিসির পল ত৯পাচিতিতা ০৯০ ০ পা পাশ লা 

আধুনিক নগরটীর ভিতর শিশু রক পরিশোতিত হু হন্দর প্রশস্ত 
পাকা রাস্তা এবং রাস্তার ছুই ধারের বাড়ী গুলি অধিকাংশই দ্বিতল 
এবং প্রস্তর নির্শিত। উপরের ছানি প্লেট পাথরের। নিয়তলে 
দোকান এবং নান! প্রকার জিনিষ পাওয়, যায়, বাসন পত্র, জুতা, 
ছাতা, অয়েলরুথ, ছালইকবের দ্রবা, কাপড়, কমল প্রভৃতি অনেক 
জিনিষ এখানে পাওয়। যায়। এখানে ২৩ থান! মুদলমানের 
দোকান ও আছে। তা ছাড়। কয়েক ঘর মুচি আছে তাহার! 
ভুত তৈয়ার করে। এখানে থানা, ডাকধর, টেণিগ্রা্ আফিদ, 
হাম্পাতাল, ধর্ম শালা, ডাকবাংলা, কুলি এগ্রেন্দ ও উচ্চ শ্রেণীর 
ইংরাজি বিদ্যালয় আছে। এখানে পঞ্চপাগুবের একটা পুরাতন 
মনির আছে। তথায় নারদের ও একটা অদ্ভুত মৃত্তি দেঁধতে 
পাওয়া! যায়। 

এখানে কয়েকটা দেখ মন্দির আছে। তাহাতে_ মহাদেব, লক্ষ্মী 
নারায়ণ, সত্যনারাযণ ও লক্মা, গঙ্গা, গরুর, ছছুমান,। কংশমর্দিনা 
আছেন। সহর হইতে কিঞিং দূরে অলকানন্দার অপরপাখে উন্ত্রাকিল 
নামক একটী পাহাড়ে একটা প্রকাণ্ড দেদার বৃক্ষের নিকট 
কালিকাদেবার যজ্ঞ বেদা আছে। প্রবাদ এখানে পূর্বে নরবলি হটত। 
শঙ্করাচার্য পাথরটী নদী গে ফেলিয়া দিয় নববী নিবারণ 
করিয়াছেন। এ্রনগরের নিকটে অহাবক্ পর্বত, এখানে অষ্টাবক্র 
মুনি তপস্তা করিযাছিলেন। 

১৮*৩ খৃঃ অবে কুমামুন ও নেপালের বাঞ্জা গাড়োয়াল আক্রমণ 
করেন। শক্র সৈগ্তকে বাধা দেওয়ার কোনও বন্দোবস্ত ছিল 
না। তাই গাড়োয়ালের রাজ! দেরাদুনে পালাই! আত্মরক্ষা করেন। 
ভিনি তথায় ও থাকিতে পারিলেন না। পরে লান্ধোরার রাজার 

শসপাশি ত পস্পিপা্দ পি পা. ৩. পাখির্াসি তা তি পপ তি পাট পচ পল পিসি 



জ্ীনগর ১গঙ৭ 

সপ সপ সস ৯ সিসি প্স্টসম্িস্ি সিন্স জিপি সিসি সি সি সিসি ২৯ ৭৯ সি ৯৮ সস 
পি সপ ৬ বইজাতি 

সহায়তায় ১২,০০৯ মৈল্ত মমতি্যাহারে চন ধ হা করেন। 

কিন্ত তিনি আর ফিরিলেন না, যুদ্ধে নিহত হইলেন। তাহার 

পুত্র স্থুর্শনস! ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। জর্ত 

হেষ্টিংস পরর্থাদিগকে গাড়োয়াল হইতে বিপরিত করিয়া দিলেন 

এবং যুদ্ধের ব্যায়স্বরূপ গাড়োয়ালের অনেক অংশ ইংরাজ রাজ গ্রহণ 

করিলেন। এই অংশের নাম বুটশ গ।ড়োাল মার অবশিষ্ট অংশ স্বাধীন 

গাড়োয়াল নামে অভিঠিত। স্বাধান বলিয়া নেপাল ণা শোটানের মত 

স্বাধীন নয়। অলকাননার পূর্ব পারে ইংরাজের অধিকার এবং পশ্চিম 

পাব গাড়োয়াল রাজের সীমানা । এই বর্তমান নগর ইংরাজের 

রাজো অবস্থিত। ১৮১৫ পৃঃ অন্দে হুদশনস! বর্তমান টিউবী রাজা 

প্রাপ্ত হন এবং এখান হইতে ৩২ মাল দুবে টিওরীতে রাধানী স্কাপন 

করেন। 

আর ইংরাজেরী ৮ মাইল দুরণরী পৌড়ীতে আ$৮ ফেলিলেন। 

সেখানে একটা রোঁচমেন্ট বলিল, আফিম আদালত সমগ্থই সেখানে 

স্থাপিত হইল এবং একজন ডেপুটী কাঁমশনারের পাঠান হইল, কেবল 

প্রীনগরে হাম্পাতাল গাঁকিল। 

শ্রীনগরে পৌহুছিয়। গ্রমধ বাবু ও আম ঠিক করিলান বদরিনারায়ণের 

পাণ্ডার গোমন্তা যে কৃষ্ণ আমাদের স্ভিত হযাকেশ চঠতে আনিয়!ছে 

তাহাকে আর রাখিবনা কারণ সে বে টাক! পাবে তাহ ত আর পাও! 

ঠাকুর নিজের ঘর হইতে দিবেন না। আমাদের [নিকট হষ্টতে প্রকরানরে 

আদায় করিবেন। তাহাকে বলা হইল থে কুমি তয় পাণ্তার নিকট 

চলিয়া বাও, আমাদের ঠাঁছার লোকের দরকার নাই, আমএ| নিগের 

বিষয় নিজেরাই দেখিয়া নিতে পারি, নচেৎ আমার কাণীওয়াল! হইয়া 

শা্তিকে নিয়া চল। সে পাণ্ডার নিকট ফিরিয়! যাইতে নারাজ কারণ 



১৪৮ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 
সদ পাদ শী শট পাস ৯ পা 

শাস্তিকে নিয়া যাষ্টতে স্বীকার করিল। আমর| বাজার হইতে ২২ টাকা 

দিয়! একট! কাণ্ডী খরিদ করিয়া আনিলাম। কৃ! আমাদের রানার 

বানপত্র পরিষ্কার করিত কিন্তু উচ্ছিষ্ট বর্ন ধরিত না! আর পথ চলিবার 

সময় কিছু কিছু জিনিষ বচন করিয়া নিত। 

এখন হইতে কোটগ্বার গ্রার় ৫৮ মাইল, পৌড়ী হইয়া যাইতে হয়। 

নাজিরাবাদ হইতে কোটক্বার পর্ধান্ত রেলপথ হইয়াছে। পাঞ্জাবের যাত্রীর 

প্রত্যাবর্তীনকালে পৌড়ী হয়া কোটগাব যাইয়। রেল ধরে। পৌঁড়ীতে 
মাল বঙনকারী ঘোড়! পাওয়! যার এন* বাস্তার মধ্যে মধো সরকারী 

বাংল! ও আছে। বিঞালে সামান্য বৃষ্টি হইল। 

এখানে বৃশ্চিকেব ভয় খুব বেশী। তাই আমরা ভাল করিয়া 

বিছানা পত্র দেখিয়া নিলাম। ধর্মশালায় আজ বোম্বাইর একজন 

অবস্থাপন্ন লোক সপরিবারে কেদাব বদবী দর্শন করিয়। বিশ্রাম 

ফরিতেছেন। তাহাব সঙ্গে ঝাপান ছিল কিন্ত বাঁপানওয়ালাদের 

বিদায় দিয়া এখান হইতে নূতন ঝাপান বন্দোবস্ত করিলেন। তিনি 

গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্ববীও দর্শন করিয়া আমিয়াছেন। সন্ধার পূর্বে 
তীার দলের লোকজন রওনা হইয়। গেল এবং তীহাব! বিদ্বকেদার 

চটিতে যাইর! রাত্রি বাদ করিবেন। আব এই ভদ্রলৌকটা রাত্রি 
প্রায় ৮টার সময় আচাবাদি করিয়। বওনা হইলেন। রান্তা ভাল, 

ভয়ের কোনও কারণ নাই। 

১০ম দিবল, ৬ই আষাঢ__ 

আমরা গ্রতাষে রওনা হইপাম। প্রায় ১* মাইল যাওয়ার পর, 
দেখিলাম যে একটা পার্কতানদীর সেতু ভাক্গিয়া গিয়াছে। আমরা অনেক 
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কে ও অতি .সন্তর্পনে নদী পার হইয়া পরপারের উচ্চ তীরে উঠিলাহ। 
শ্রীনগর হইতে ম্থবকারতো। চটি পর্য্যন্ত সমতল রাস্ত/। অলকাননার বাধ 
তীর দিয়া আমরা চলিতে আরম্তর করিলাম। রাস্তার ধারে মধ্য মধো 
গ্রাম। দেখিলাম অলকানন্দ| দিয়া বহু তক্তা ভাস! যাইতেছে এবং 
মধ্য মধ্যে পাথরে লাগিয়া এক এক স্থানে অনেক €মাট বাধিয়াছে। 
আমর! পুনর্ণভা শাক রাস্তার কিনারা হইতে সংগ্রহ কারলাম। প্রমখবাবু ও 
তাছার পরিবারবর্গ, সাধুজী, মাঠাঠাকুরাণী ও আ'ম যে যেখানে 
পাইলাম তাহাই সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। 

বুক্ান্জত্তো- চটিতে পৌহু(ছিয়া আমরা সকরেই বিশ্রাম করি- 
লাম। তথায় দেখি মাহষের গরম ছদ্ধ পাওয়া যায় এবং চটিওয়ালা মিঠাই 

তৈয়ার করিতেছে । আমর! কিছু কিছু গলযোগ করিয়! নিলাম। বিধবার! 
কিছুই থাহলেন না। &রিধাব হইতে ৮৩ মাঈলষ্টোনের নিকট একটা 
খুব ধড় ঝরণ। আছে। ৬থার আমরা অনেক সময় বিশ্রাম করিলাম। 

ভাডিসেক্জা-আমরা এই চটিতে ১০টার সময় পৌতছিন 
আহারা।দর বন্দোবস্ত করিলাম। চটির মধ্য দিয়! একটি পার্বতা নদ চলিয়া 

গিয়াছে। জল খুব পরিষ্কার ও স্বঙ্থাহ। প্রমথবাবুর! একখানা ঘরে আশ্রয় 

নিগেন মার আমরা অপর একথানাতে গাঠরি নামালাম । দৌকান- 

দারকে বাঁগলাম যে আমাদের সঙ্গে চাউল ডাইল আছে। এই কথা বলাতে 

সে আর আমাদিগকে স্থান তে চায় না। তখন বাধা হইয়া তাহার 

নিকট ছহতে চাউল ডাহল থর করিগাম। ছুই পরসার লাকরি ও 

দিল। মাতাঠাকুরাণ স্সান কিয়া আসিয়া রান আরঞ্ কারলেন। 

আর আমি নদাতে সাধান দিয় আমার মা ও কাপড় পারক্কার করি! 

ল্লান কারয়া আনলাম। আঙারাস্ে কিঞিৎ বিশ্রাম কারয়! পুনরার বাত্রা 

করিলাম। এখানে একটী ধর্শাল! আছে। সামনে একটী ভীষণ ১ 
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মাইল চড়াই এবং চড়াইয়ের উপরে চণ্টিথ্খীল নামক স্থানে সরকারী 

ভাকবাংলা, জল ছত্র ও কুলি এজেন্সি আছে। এখান হইতে নিচের 

দৃহ্ত অত্যন্ত মনোহর। এই চড়াই উঠিতে মকলেরই গলদবর্ম 

হইয়াছিল। আলছত্রের নিকট বঙ্গিয়া জলপান ও কিছু সময় বিশ্রাম 

করিয়া পুনরায় রওন! হইলাম । 

এখানে একজন পশ্চিমদেশীয় তদ্রগ্জোক ডাপ্ীতে আমিলেন। তিনিও 

বদরীনারায়ণ দর্শন করিয়া! আপিয়াছেন। এই আমার প্রথম ডাণ্তী 

দর্শন। ইচাতে বেশ আরামে বসির! থাক! চলে, পা হথান! বেশ লা 

করিয়! মেপিয়। দেওয়ং যায়। ঠিক ধেন ইঞ্জি চেয়ার। ২ মাইল 

উতরাইএর পর আমর! সগ্ধ্যাব পৃর্কে থাংর! চটিতে পৌহুছিগাম। 
খাহড়ী-_গ্রমথবাবুর আরও যাওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তাহাকে 

নিষেধ করিলাম। এদিকে দেখি মেঘে আকাশ ভবিয়। গিয়াছে, বোধ হতে 

লাগিল এখনই বৃষ্টি আলিবে। আব সামনের চটিতে বাথের ভয় আছে। 

এখানে উপস্থিত হইয়া! গ্লেখিলাম একজন বৃদ্ধ একথান! বড় পাথরের 

উপর বাঁলয়। আছেন। তাহার স্থিত গসালাপে অবগত হইলাম যে তিনি 

এখানেই সাধন ভঙ্গন করিতেছেন। কাশীতেও দীর্ঘকাল ছিলেন, 

আছি জিজ্ঞাসা করিলাম কাশী ছাড়িয়া! এখানে কেন সাধন ভজন 

করিতেছেন? তিনি বললেন “এ উত্তবাধ্ড, এ সাধন ভঙজনের জায়গা, 

এখানে থাকিবনা ত কোথায় থাকিব?” সন্ধ্যার সময় দেখিলাম পৌড়ীর 

ডিত্বী ইগ্রনিয়ার সাছছেব একথানা ডাণ্তীতে আরোহন করিয়া! পর্বত 
উপরিস্থিত সরকারী ডাক বাংলাতে যাইতেছেন। 

গ্রমধবাবুব! রুটা তৈয়ার করিলেন আর জামার মাতাঠাকুরানী 

খিচুড়ী পাক করিয়! দিলেন। শাস্তির আর খাওয়! হইল না। সন্ধার 

কিছু পরই ঘুঘাইয়। পড়িল। তাহার জন্ত এক বাটি খিচুড়ী রাখিয়া 
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দেওয়! হইল। আহারাদির পর সকলেই শয়ন করিয়াছেম। কুফা এখন 

শান্তর কাণ্ীওয়াল! হইয়াছে তাহাকে আমাদের নিকটে শোয়াইয়াছি। 
আমার বংশদওটী আমাব বিছানার |নকটে রাখিয়াছি, কি জানি যদিই 
রাত্রতে দরকরে হয়। সকলে ঘুমাইতেছে আমি শুইয়া বাহিরের দিকে 
তাকাঠয়া আছি এবং নিজের অনৃষ্টের |বন়্ ভাখিতোছ এমন সময 
চটির অন্ত একথানা ঘর হইতে কলবব উঠিল ”&*“&*-_মকলেই 
হৈ & কারতেছে-_চটিতে বাঘ আসিয়াছে । আমি উঠিয়া বালাম 

এবং একহপ্তে আমার লাঠি ও অপর হস্তে শান্তিকে ধরিলাম। আহি 
বিছানার ঝাঁদয়াই চৎকাব আরম করিণাম, সঙ্গে সঙ্গে মাতাঠাকুরারী 

প্রমণবাবু, তাহার পাধবারবর্গ ও আমাদেখ কুলীরা মকলেই চিৎকার 
আরম্ত কারয়৷ দিল। সে এক বিষম ন্যাপার। সকলের চিৎকারে 

বোধ হর পণ্টবান চম্পট দিয়াছেন। 

কিছুক্ষণ এন প্রকার গোলমালে কাটিল। পবে বাহির হইয়া অন্তান্ত ঘরে 

গিজ্ঞাস। করিলাম কোথায় বাধ আসিয়াছিল। কিন্তু কেযে বাধ 

দে'খয়াছে তাহ! মার প্রকাশ হইল না। প্রকাশ ন| তলেও ভয়ে ভয়ে 

আমর| পুনরায় শয়ন করিলাম। আমরা পূর্বে শুনিরাছিলাষ 

যে রুদ্বপ্র়াগ ও তাঁচার নিকটবন্ধী স্থানে বাথে অনেক লোক 

মারিয়াছে। কাদে সকলেব মনেহ ভয়ের উদ্রেক চইয়াছিল। সে বাহ 

হউক রাত্রিতে আর কোনও উপদ্রব হয় নাই। 

১১ দিবস, ৭ আধষাঢ-- 

ভোরে ৬্টার সময় রওনা হইরা চটির নিকটস্থ কাঠেগ সেতু পার 

হইয়। চড়াই উঠিতে অআবন্ক করিলাম। এক মাইল চঠাঠএর পর 

১ মাইল উংরাই পরে নাক্সব্চোটি 5টি। এখানে গরম দ্ 



১১২ কেদার-বদরি পরিজ্রমণ 
স্্ কলা পাস লী শি পি এপি এ এরি পাস সাপ পাপন লা পো ও ০ শী শ্বাস পোপ পা পট তি পি 

মিশা ৯ 

ত্র করিগাম__চটিতে জলের পাইপ আছে। একজন দোকানদার 
আছে কিন্তূ সকল ঘরই খার্ল পড়িয়া আছে। চটিওয়ালা বলিল 

, এখানে রোজ ওাত্রে বাধ আসে। স্থানটাও এমন যে নি 
ভয়ের উদ্রেক হয়। 

চটির তিন ধারে পর্বত ও জঙ্গল এবং মনুখ দিয়া একট পার্বতা 
জলের নালা চলিয়া গিয়াছে তাহাও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কিছু সময 
বিশ্রাম কাঁরয়। আবার চড়াই উঠিতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় অর্দ 
মাইল এই তাবে চলিয়া একটা পর্বতের উপরে আনিলাম, এ স্থান 
হইতে চতুপিকের দৃশ্ত খুব নুনার, আকাশ পারঙ্কার। উত্তব 
দিকে দেখি তুযার-ম্ডত বিশাল পর্বত দেখ! যাইতেছে। আমাদের 
পাও! বল্লেন এ কৈলাস পর্বতত। এখানে একটা জলছত্র আছে। 
পরে উতরাইএর রাস্তা গোলাপব্রাশ্্র চট এবং মমতল রাস্তায় 
থেল! ১১টার সময় আমরা রুত্রপ্রয়াগ উপস্থিত হইলাম। দূর হইতেই 
রদরপ্রয়াগ দেখা যাইতেছিল। 

রুদ্র প্রয়াগ 

আমর! সরকারী ডাকবাংলা, ডাকঘব, দোকান-পাট ইত্যাদির 

নিকট দিয়! চলিয়া আদিয়! অলকানন্দার উপব দিয়া লৌহ সেতু পার 

ইইয়! কালীকম্বণী বাবার ধর্ধশালায় আশ্রয় গ্রহণ কা্রলাম। এখান 

হইতে সঙ্গম স্থান নিকটে। মন্নাকনা ও অলঙানন্দার সঙ্গমন্থান, 

পঞ্চ প্রয়াগের মধ্যে একটা তীর্ঘ। সঙ্গমন্থানের জল সমুদ্র বক্ষ 

হইতে ১,৯১২ ফিট উচ্চি। ধর্ণশালাটা বৃহং, ঘিতল এবং অপকানন্দার 
ঠিক পারেই অবন্থিত। জলের কি ভীষণ আোত! দেবপ্রয়াগে 



রুদ্রপ্রয়াগ ১১৩ 
স্বর পপি সিসি ০৯ পি পিপিপি সত আসপাস্সি এ সি ৩ শ্খলা্ছিশ5 বক 

ও বিষুপ্রয়াগে ষে প্রকার প্রবল আোত তা! অপেক্ষাও এখানকার 

আোতবেগ আতান্ত 'প্রবল। মন্দাকিনীর সহিত হিলিচ ছইবাব পূর্কে ( 

অলকানন্দা কি প্রবল বেগে বড় বড় পাথার আছ্াড খাইয়া আর্ত 

বিশঙখল ভাবে ছুটিতেছেন! মাবার বে সাক্ষাং অমনি শন ন্টাব 

ধাবপ করিয়! আনন স্ফীত হয়! নাচিতে নাচিতে চলিঘ়াছেন। 

সঙগমন্থলের অপর পারে ডাকবাংল!, ডাকঘর ৭ করে” খানি 

দোকান এবং সঙ্গমেব পারে বুচং ধশ্ুশাল! ৩ খানা দোকান, যর দ্নাণ, 

নাবদেশ্বর, গোপালেশ্বব, সোমেখব মহাদেণের ৭ আন্রপৃণার, মন্দির 

আছে। প্রবাদ আছে যে এখানে মহাদেব দেণরি লাবদ & সঙ্গীত 

বিদ্যা শিক্ষা! দিয়াছিলেন। কদ্রনাথ মারের মনির 5৮ ঠ পর্বা:তর 

গার কাটিয়। নির্শিত একটা খাড়! লিডি সঙ্গমন্ধল পরা । গিয়াড। 

এই সোপান শ্রেণী তান কদর্যা। এখান ইতি একটা বাশা 

অলকানন্দার বাম তীর দিয়া কণপ্ররাগ হইয়া বদদর্গাপ্র আর 

একটী রান্ত। মন্দাকিনীর বাম ঠীব দিয়া “ক্দারনাপ আঠমুণে 

গয়াছে। এখান হইতে কেদাব নাথ 9৫ মাইল, বদ/কাশম ৮৬ শাল 

ও হবিদ্বার ৯৪ মাঠল। 

গামরা সঙ্গমে সঙ্গ মন্থ পাঠ করিগা মান ৭ পরে তরল কবির 

গেবতা জর্শন কবিলাম। পাণ| শ্রীতাণ! দবখ ভামাদের লকল কাজ 

করাইলেন। এখানে মাত্র একজন পা দে'পলান । 

ধশ্বশালার সংলগ্ন একটী বাড়াঠে মধ্যাহর'তা সমাপনান্থে অপরাজ 

£টাব সময় রুনা! ভইলাম। এই ধর্্মবশালায় লোকেল বোের একজন 

হেল্থ অফিলার বাস কাঁগতেহেন। নিনি ক্যানাদিগাক অগধীামুনতে 

পাঁকিতে নিষেধ করিলেন কাবণ হথাপু কলেরা আন । 

আমর] মন্দগাকিনীর পার দিস কেগার অভনুপে জগ্রলর তইতে 

৮ 



১১৪ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 
৮ সপ সমি্নপাপ সপ 

লাগিলাম। রাস্তা অপরিসর ও মধ্যে মধ্যে সামান্ত চড়াই ও উত্রাই 
ও অনেক ঝরণা আছে। € মাইল দূরবর্তী ছাতৌলী চটিতে সন্ধার 
ঘদয় পৌছিণাম। 

ছাঁতেীলী_এই চটির আগে একখান! চটি আছে কিন্ত 

তাহা শূন্ত পড়িয়। আছে। গত বংসর একজন ঙ্নযাসীকে একট 

বাং আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু মারিতে পারে নাই। রুদ্র প্রয্নাগে 

কয়ে'চজন লোক বাঘ &ন্তে নিহত হইয়াছে। কয়েক বত্মর যাৰং 

রুদ্র তয়াগে এবং তাঙ্ার কয়েক মাইল বাবধানের মধো ব্যাপ্ত 

অনেক অগ্যাচার কাহনা শ্রবণ করিলাম। এখানে ও বিলক্ষণ ভয় 

আছে। চটিতে দোকানদার রাত্রিতে থাকে না। মন্ব্যার পূর্বেই 

দোকান "'দ্ কবিয়া গ্রামে চাঁলয়! যায়। আমাদেব পাণ্ড শ্রদাভাবাম 

পরুভঞ্জে বললাম তিনি যখন ঠাচাব রুটি তৈয়াৰ করিবেন তখন আমার 

ও কয়েবাথানা করিয়া দিবেন। তিনি আব আপান্ত করিলেন ন1। 

যথ। সময়ে আমা আচাণাদি কাযা শ্যনের বাবস্থা করিলাম। 

গ্রমথ বাবুর 2াভিত পথামশ করিলাম কাণ্ীওয়লা বাঁপানওয়ালা 

ও মাঝ্বহনকারী কুঁলীদের নিকটে শয়ন কপাইতে হইবে কারণ বাত্রজে 

কখন বাঘ আসে তাহা ঠিক নাঈ। বাঘনে গ্রতা বাত্রতে মাগমন 

কবে তাহাতে কোনও সন্েচ নাচ কারণ দাকানদারেব ভাবেই ইহ! 

বুবিয!ছিলাম। গেঁখলাম আমাদের পাগাঠাকুব ও পাছাড়ীয়। কুণিবা 

পর্যাস্ত শাঞত হইপ়াছে। আমাদে ত কথাই নাহ । চটির ঘবখান' 

হিতল হইলেও আনেক সাদ হইত কিন্তু ইহা যে একেবাবে মাটি 

সহিভইগমিলিয়া গিয়াছে । আমাদের ঘরের সামনে আর একখান! 

ঘর ত্বাঙার গ্লেট পাথবের চালে আমাদের চটি সম্মুখভাগ পরার অর্ধেক 

ঢাকয়াছে কিন্তু দুই ধারে ফাক আছে। এক ধারে প্রমথ বাবু, 



রুপ্রপ্রয়াগ ১১৫ 
৬ পদ পাশ প্পিস্সিসিপ িশাস্পি পিস পস্মিসসসপাপ্মপসপনমপনপসমপসসপসপাসপসি পি পাস্িপাস্পপী পা সিপপিপসপ শািপিস্িপপিপপািশাশি শি ও সপাশি পাটি শিলা ভি পিপি ৯ পা পাপী পি ও পাশীত সপিপান ব্ি 

ঠাহার ঝাপানওয়ালা ও কুলির অপর ধারে আমরা। পাওাজি 

আমাদের নিকট বিছানা করিগ্ন। রুষ্ণাকে সামনে রাধিলাম। 

শান্ত একবারে দেওয়ালের কিনাবে তংপব মাতাঠাকুরাণী ও পরে 

আনি সন্মুখেব দিকে বহিলাম। সাধুগ্জি আমান্দেব নিকটে একটা 

(দণদয়লের আড়ালে বিছ্বান| করিয়াছিলেন কিন্ত প্রমথ বাবু তাচাকে 

ষাঠাদের সামনে রাখিলেন। ইহাতে আমার বড়ই শিবক্ত বোধ 

চইল। আমি আর কিছু বলিলাম না কিন্তু মনে মনে বড়ট অনন্ত 

হইলাম; গ্রমণ বাবুর নিজেব ভাট কি অপর কোন আহ্মীয় হইলে 

কি দাহাকে এই ভাবে এই ভীষণ স্কানে বাঘেব আশ করিয়া তাহাকে 

বঁডগার্ড কবিয়া বাথিতে পারিতেন 5 এই গুহতাাগী প্ুকষাক গ্রমপবাব 

যে হাবেই দেখুন না কেন আহি কিন্ত ঠাহাকে ভকি ও শঙ্কা করিতাম। 

পতাত সন্ধ্যার সময় সমস্ত দিবাসব পরিশ্রমের পর বন সাধুঞ্ি আমার 

পগানাৰ লিকট ঠাঠার বিছানা! পাতিছেন হখন ঠাভাব সিত বাক্যালাপ 

কারয়। যে কত আনন্দ টপলন্ধ কারহাম ও কত সময় কাটাইতাম 

হাহ। আমি এখন৭ সেই ঠিমালয়ের কগণকালের সুখের কা ভাবিয়া 

পাকি। সেই ম্বথে বিবাদ পিসগ্বাদ নাই, হিংসা ছ্েষ পাই, চোগ 

পিপাসা নাহ, আছে শুধু বদ্নাায়ণ দশনের জাশা বুঝে বন্ধ! 

সাধুনঙ্গ ও সদপদেশ। কত সময় সাধুছি ঠাচার ব্যাদময় জীবনের 

ইতিভাস বজ্তেন এবং ষ্টার ছুঃপের কাছিনী শ্রবণ করিয়া আধার 

চক্ষু অশ্ ভারাক্রান ত্র আাসত, সেই দিন আর নাই সেই পিন 

বোধ হয় আর আসিবেও ন', আব প্রমথ বাবুব সাধাএ ভইপে না এট 

প্রকার নিরাশ্রর ও নিঃসম্বল একজন গ5ত্যাণী লাধুকে '্ঠাঙ্ভার নডিগার্ড 

করিয়! ব্যাদ্ব ভীতিপুর্ণ স্কানে নাসিকা গঞ্চন করিয়া ঘুমাতে ঘুমাতে 
হথের স্বপ্ন দেখেন। 



১১৬ কেদার-বদয়ি পরিজ্রমণ 
ভি তি তি শষ ছি তৌকির রসি ও লী এত পাকি রশি পরি পাত তো সি এ পা তি তি তি পো এ এ পাটি বানি প্রি পি সিএ, বি পাস পেস এটি লা পেন লেস তির তো সি এ এছ ও এ পতি এ তি তো তি তা এপি এস উস 

আমাব লঠনটা সামনে রাখি! দিলাম এবং লাঠিগাছাও হার 

কাচে রাখিলাম। প্রমথ বাবুকে বলিলাম যে তাহার ৬ জন কুলির 

মদে ১ জনকে আমাদের ধারে রাখিতে কিন্তু তাহাদিগকে বণা 

সত্ত্বেও কেতই আমার নিকট মাদিল না। 

আমার কুলি ছোকর! ৩ জন অন্যত্র শয়ন কবিয়াছে। পাণ্ডাৰ 

চাকরটা নিকটে রহিল। এইভাবে শুয়ে ভয়ে কোনও প্রকাবে রাত্রি 

আতিনা'চত কবিলাম। আজ ন্ধকাব াকিতেই সকলে গাত্রোখান 

কালাম এবং হাত মুখ ধুইয় ৪1* টার সময় বওনা হইলাম । আজ 

আর আমার চ1 খাওয়৷ হইল না। শান্ি শেষ রাত্রিতে উঠিতে চার না। 

সেও আ'নচ্ছায় 'টঠিল। আমবা সমতল বাস্তা দিয়া চলিতে আরস্ত 

করিপাম। 

১২ দিবস, ”ই আযাঢ-_ 

ছাতোণী হইতে আ্লামপুজ ২। মাহল-বান্ত সমতল পরে 

৩া* মাইল ব্যণধানে অগস্তামু'ন চটি। 

অগন্তামুনি 

এখানে অগস্তামুনি তপন! করিয়াছিলেন বলিয়্াই এই চটির নাম 

অগস্তামান তইয়াছে। স্বান্টা স্থনধ শিস্তীর্ণ সমতল স্থানে মন্দাকিনীব 

বাম উপকূলে অবান্থত। চটির সংগগ্ন একটা গ্রাঙ্গনের মধো মন্দির। 

মার্দবের মধো একটা কম্িত মৃত, বারেন্দার় ও নিকটে আরও অনেক 

মা আছ্ে--নবগ্র্জের মুখ নরশিংহ মুতি,। গণেশ, লারদের সৃতি, 

শরঙ্গা খাযধ মৃখি। অন্জিরের বা'$রে আটপল বিশিষ্ট একটী স্ত্, 
তাঙ্বার মণ্তক ও তলদেশ চৌক। ধঃণের। মন্তকের চারিধারে চারিটী 



অগন্তযমুনি ১১৭ 
লাস ৮ পি পি সি শি সি পাস আপ সমস ভাস ৯ ৯ পদ সি সি সম সি সা সস সি পি সিসি ৯ ৯ সিসি ৩৮ সত শ্টি সি বক 

চক্র আছে। এখানে প্রস্তর নির্মিত উর চক্র ও পদ্ম আছে। 

চটির সব ঘরগুণি একতাল1 ও আবঙ্জনাতে পরিপূর্ণ। এখানে একটা 

গ্রাম্য ডাকঘরও আছে। আমরা এহ চটিতে অপেক্ষা ন| করিয়া ধীরে 

ধীবে অগ্রসর হইতে লারগলাম। এখানে দৌথলাম জাল দিয়া 

কয়েকজন লোক মন্দাকিনীতে মাছ ধরিতেছে। 

সাউব্পী-বেলা ১১টার সময় সাউখা চটিতে উপস্থিত হইয়া মধা1হ- 

কতা সমাপন করিলাম । চটির নিকটে একট! বড় ঝরণা এবং গলের 

শ্রোতে গম ভাঙ্গ! কল আছে। একটী দ্বিল ঘবে আমরা আশ্রর 

'নপাম। এখানে মন্দাকিনা কিছ দুবে সবিয়া পাড়য়াছেন। শান্তর 

কাণ্ডীওয়াল! কৃষ্ণা আস্তে আপ্তে চলে এবং ঘন গন বিশ্াম করে 

কাজেই আমি সকলের পিছনে পাড়গ থাকি আব শান্তিকে ফেলিয়া 

আম আগেও যাইতে পার না। এহ জন্য সকণে কি বিকালে মামাদের 

গলর সকলে চটিতে পৌছ্ছিবার অনেক পরে আমি যাইয়া হাজি? 

১ই| বৈকালে রওন। হয়! মল্প দুরে একখানা গৃন্দর বাগানের হধো 

'শব মন্দির দশন করিলাম। মন্দাকনার পার ধরা ঢালতে চলিতে 

মান্র| চন্দ্রানদার [নক আসিয়া পাঁড়লাম। নদাীঠে সেতু নাই 

+য়েকথান! তক! ফোঁলর। গাখয়াছে ঠাঠাব পর দিয়াঠ সকলে 

পাব চর়। অন্নজল। 

চহ্দাপুল্ি-ন্দা পার হহয়! আদর! চক্সাপুরি চটিতে উপস্থি 

চঠপাম। একজন লোক আমাদের নিকট তরতে মাগুগ আদায়ের 

চেষ্টা করিল কিন্তু আমরা দেঠ নাই। আমরা বললাম যে কে 

এ প্রকার কোনও হুকুম নামা দেখাতে পারে যে নকল ঘাত্রীককেই 

মাণডুল দিতে হইবে তবে আমর! দিব। নচেং দিন না। লীনিলাম 

এই ভাবে মাগুল আদায় করির! চন্দ্রা নদীর উপর সেহু তৈয়ার করিবে। 



১১৮ কেদার-ব্দরি পরিভ্রমণ 

হিমালয় ভ্রমণের সময় অনেক প্রকার ছোট বড় সেতু পার হয়! 

কিন্তু কোথাও মাশুল দিতে হয় নাই। এই চটিতে অনেকগুলি ঘর 

আছে এবং দধি, দগ্ধ, মি গ্রড়াীত সকল জিন্মিই পাওয়! যায়। 

এখানে চন্দ্রা ও মন্দার্কনীব সঙ্গমণ্চল, চন্রশেখব মহাদেব ও দর্গার 

মন্দির মানে। আামরা দেবদর্শন ঞিয়া সমতল বাস্যা দিয়! চলিতে 

আরস্ত করিলাম। 

ব্ডিন্ি-৩ মাইল দুরবন্তী ভিধি চটিতে একটা [দ্বতল বরে 

রাত্রিতে আশ্রয় গ্রহণ করিপাম। এই ঘবটী ঠিক মনার্কনার 

উপবে এখানে নদীর উভয় পারেঠ কতকগুলি ঘর আছে। একখান! 

বড় রকমের মুগলমানেব দোকান আছে তথায় কাপড়, জা প্রীত 

সবই পাওয়া যায়। আম বাণ্ধতে মাতাঠাকুধাণাব গত ২ জো 

কেনতামের জুতা খরিদ করিগাম। পঞনে তৈল না থাকার এক 

পঞ্ছন তৈল 1০* মানা দিয়। ক্রয় কাধলাম। গত রাত্রিতে বাঘের 

ভয়ে ভাল ঘুম ইয় নাই। শবীর অভান্ঠ ক্লান্ত ধোধ হইতে লাগিল। 

এখান হইতে ক্র প্রয়াগ ১৮ মাহল। এই চটিতে পৌহুছিবাব পুরে 

রাস্তার কিনারে একথান|! লৌহ কম্মকাবের দোকান আছে তথায় 

একজন লোক বাল “খাবু কেদারনাথ যাইঠেছেন এখান £ইতে 

তান্র বলয় ও আংটা ক্রগ কিয়া নিন, কেদাবনাথকে স্পশ করাই! 

এই সব ধারণ কাঁবতে ঠয়”। আমি তাত্রণলয় ও আংটা খাদ 

করিলাম। এই আংটা আর কচু নয়, একথান! মোট! তামাব পাং 

মিকি টঞ্চি চওড়া কিয়া কাটিয়া বেকাইয়া দিয়াছে । আর বলয় 

অনেকট! ছেলেশেলেব রু'লর মত। 

এখান হইতে ছুইটি রাণ্ডা বাঁছব হইয়াছে, একটী মন্দাকিনীর 

বাষ তীর দিয়া উধীমঠ আর একটী ডান তীর দিয়া গুপ্তকাশী। 



অগস্তামুনি ১১৯ 
সি ৭৮ পিপি ছি স্টি টি পি ত ্সি ি িসি ৯ি 

১৩শ দিবস, *৯ই আধাঢ-_ 

মামর| মন্নার্চনীর উপর দিয়া গৌঠ সেতু পার হইয়া দারক্ষণ পাব 

পিঃ চলিতে আরম্ভ করিলাম। এখান হইঠে রাস্তা পর্বঠগার পিয়া, 

এধাবে থাড়া পাহার মপর ধারে মন্দাকনী। কাজ গ্রষাগ হহতে 

মামাদের মহিত €ই জন পাও! আ।নতোগুণেন ঠাঙ্কারা হাবন্থাবে ধাখীর 

অ্ গিয়াছিলেন কিন্থু যাত্রী না পাহয়া ফিরিয়া আসিরাছেন। 

'ঝছুদুঃ অগ্রসর হওয়ার পর ঠাঠাবা বামধারের একশ খাড়া 

পাহাড়ে উঠিলেন। এপান হইতে ঠাঠাবা তাহাদের গ্রাম শোণতপুরে 

গলগা খাহবেন। গ্রাম ৪1৬ মাইল দূর হহবে। কই ঘুব আমাক 

বালগাহিণেন এমন আমার শ্রবণ ঠহঠেছেনা, কনক গিপুকাএ 

১ইতে শোরনঙ্পুর অগ্ত রাস্তায় ৩ মাহণ দুব। এঠ প্রকারে আমরা 

বুচগ চটি পরিত্যাগ কাঁপয়া একট: চড়া 5975 আর কবগাম। 

চড়াহএর উপর একগানে দোপলাম পাহপ &5ঠে গল পাডঠেছ এাং 

'নক/) একখান। গ্রাম । এখানে গাছ ঠণাম কিছু সময় শাম করলান। 

টাকে তামাক সাঙ্িতে বপিলাম কস মে মাহ আসিল ক বে 

পারণনা। কিছু পুর্বে বুট 5ওখাতে শকান ডালপালা সব 5য় 

গনাছে। আর তামাক খাওয়া ঠহগ লা। পাঠা চঞ্তছে চলতে 

ফন একটা ঝবণার নিকট বাসনা নিশ্রান কারহাম ঠধল কঃ ছোট 

ডাপ পাল। জ্াপাহয়া আগুন করিয়া তামাক সাজিঠ, হ£ ভাবেই 

চিনাপয়েব পাহাড় পর্ব:৩ থুড়িয়াছি। পগারেট বাহার করি না, 

5কা, কি ও তামাক রাস্তার সন্থগ কথিগা চাপগাম। কি চটর পর 

২, যাইণ চড়াই অতিক্রম কারয়। বেলা ১০টার সমর ুগকাপীতে 

উপস্থিত হইলাম। 



১২০ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 
০৬০৭৬০০৭০০০০০৬ রর হরে ব্যাককারহি কারা 

গুপ্তকাশী 

থিমালয়েব মধ্যে যে এক গ্রপকাশ আছে তাহা অনেকেই 

জানেন না। ইহা উত্তরাধণ্ডে এক প্রসিদ্ধ তীধস্থান। দেবতারা 

এখানে গুণ্তভাবে তপন্ত|! করিয়া মহাদেবকে মন্থষ্ট করিয়াছিলেন বলি 

এই স্থানের নাম গুপ্তকাখী। হিমীলয়ের মধ্যে আর একটা কাশ আছে, 

তাার নাম উত্তরকাশী গঙ্গোত্তবীর রাস্তার অবস্থিত। গুপ্তকাণ পরম 

রমণীয় স্থান। এখানে মনটাকিনী প্রায় ৮*০ কিট নিয়ে প্রথাহিত|। 

এখনকার প্রধান দেখত! [বশনাথ। প্রস্তর বাধান বিশ্ৃত প্রাঙ্গনের 

মধ ছুগ্টী মান্দর। একটাঠে বিশ্বনাথের িঙ্গদ্ড ও পার্বতী ও 

অপরটীতে বুষাঞড শ্বেত প্রস্তর নিব অন্ধনারাশ্বর ও বদরীনাথ। 

উভয় মাপ মধ্যে ধাতুনিম্্িত নারায়ণ, ক্ষমা ও অনপূর্ণার মুঠি আছে। 

পারে কুঠরাতে ভৈরব ও পঞ্চ পাওুবের মুড আছে। মন্দির 

দুইটার সপ্ুধে ও গ্াঙ্গণের মধাস্থণে প্রস্তণ নির্মিঠ একটী কুও আছে, 

ইছাকে মাণকণিক! ৩ বলে। মলদিবেখ পাশ্চাখাদগন্থ পর্বত হইন্তে 

ঝ৫গাব জল মাটিব পীচ 11য়া আ।সয়া দুইটী ধার! অবিরত এই কুণ্ডে 

পাড়তেছে। একটী ধা পিত্বশের হস্তী মুখ ।বশিষ্ট ইহার নাম যমুনা 

ও আপবটী গোমুখ বিশ, ইহাকে গঙ্গ। বলে। এই কুণ্ডে সকলের 

স্লান ও তর্পন কারতে ₹য়। কুণ্ডের উদ্বত্ত জল অন্রাস্তা দিয়] চ'ণয়া 

যাতেছে। এখানে “গুপ্তদান” নামে একটা প্রথ। আছে। একটা 

নারিকেলের মধো ইচ্ছামত স্বর্ণ বা বৌপা খণ্ড পুবিয়া ব্রাহ্মণকে উৎসর্গ 

কারতে য়। অবনত ইহ! পাওাই পাইর! থাকেন। এই গুপ্তদানে 

মহাপুণা সঞ্চর হয়। 

আমর! শুকনা নারকেলের মধো রঞ্জতখণ্ড পুরিসা পাণ্ডাকে 
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জাবির 

ধর করিয়াছিলাম। ন্বণধণ্ড আর কোথা ॥ গাই: আর র অবস্থাডেও 

কুলার না। প্রাঙ্গণের তিনধারে প্রস্তরের |হুতল বাড়ী এখানে বাত্রীর! 

ধাকিতে পারেন। প্রাঙ্গন্টী রাস্তা হতে অনেক [নয়ে, রাস্তা হইতে 

এই সকল দ্বিতল বাড়ীগুলিকে একতালা বলির বোধ হয়। রাস্তার 

কিনারে একতাল৷ ঘরগুলিতে দোকান। 

এখানে ডাকঘর, সরকারা ডাকবাংলা ১০১৫ খানা দোকান, 

মববপ্রকার আহার্্য দ্রব্য কাপড়, ছাঠা, কম্বল, মলোঠারী [জিনিষ ইত] 

পাওয়। যায়। মন্দির সংলগ্ন অপর একটা বুঃৎ প্রাঙ্গণের মধো রাওল 

সাঠেবের ও পূজারী ঠাকুরের থাকবার স্থান। বাওল মাঠে এখানে ও 

উধামঠে উততয়স্থানে থাকেন। 

যেমন দেবপ্রয়াগে বদবিনারায়ণের পাণডাদের পিঠছান সেত প্রকার 

গুপুকাণতে কেদাওনাথেব পাণগ্াদেব পিঠস্থান। 

আজ প্রায় সমন্তদিন ঝাঁকে ঝাকে বুটি হহতেছে। আহব! এখানে 

'পাছয়। একখান] [দ্বতল বাড়ীতে আশর় নগান। এ বাড়ীখাণ। 

পুঃন এৰং বেশ পরিস্কার পারচ্ছন এবং পরবে গু লতে দর খড়কা 

সণ আছে। গুপ্তকাশতে আসয়। পাতায় বামধাবে গরমে এক 

বাড়ীখানা । নিচের তলায় দোকান তথায় কাপড়, কম্বণ উত্যা সব 

পাওয়া যায়। দোকানখানা বেশ বড় রকমের । পাচের তলার অন 

একথানা। ঘরে রান্নার ঘব। এখানে বড় রকমে« তিনদান। দোকান 

আছে। আমর দোকান হইতে সব জিনিষপত্র থর কাগলাহ পরে 

কুগুতে বান তর্পনাদ ভোজাদান ও [বিগ্রহ দশন করিয়া বাসার প্রঠ্যাগনন 

করিয়! আচারের বন্দোবপ্ধ করৰিলাম। 

অনুবাচীর জন্ত আজ বিধবাদের রানা হবেনা, আমার মাতা" 

ঠাকুরানীও রারা করিৰেন লা! তাই প্রথখ বাবুদের সভ্িত মামার ও 
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শান্তির আহারের জোগাড় হইল। বৃষ্টির দিন খিচুড়ী রার! হইল। 

আমরা পরিতোষ মহকারে আঞীর করিলাম। এখান হইতে উখীদঠের 

ও দূরস্থ গ্রামের দৃশ্ত অত্যন্ত দনোরম। আবাদ জমিগণ বোধ 

হইতেছিল যন পর্বতগাত্রে ঢেউ চণিয়াছে। উতীমঠ এখান হতে 

মন্দা্নার অপর পারে নীচের রাস্তা দিয়া ৪ মাইল দুরে কিন্তু সমান্তরাল 

রেখায় বোধ হয় অন্ধ মাইণ হঠবে। 

সন্ধ্যার সময় প্রমথখাবু ও আমি শধুক াওল সাহেবের সত 

সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। শাগি ও চলিণ, সে আর বাদার থাকিতে চান, 

কাজেঠ তাহাকে নিয়! চলিলাম। তখন টুপ্ টাপ, বুষ্টি হইতেছিল। 

আমর] হাইয়। রাওণ সাচেবকে সংবাদ প্রেরণ করিধাম। তিন 

আমাদিগকে সাদরে আঅভ্যাথণা কাঁখলেন। রাওল সাহেবের নাম 

রীযুক্ত নিলকঠ ণেঙ্গা। তিন ১২৫ গন রাওপের পর গদি পাইয়াছেন। 

তাহাকে নিযা ১২৩ জন আজ পর্যন্ত কেদারনাথের বাওল ৯ঠয়াছেন। 

ঠীাঞ্ছার অধানে ১৪২ থানা জাইগীর গ্রাম আছে এবং ইহার আয় বাৎসাঁক 

৩ ছাঞ্জার টাকা এবং গ্রামবাসিবা বংমরের সকলপ্রকাও খাদ্ছাদ্রবা 

পরবরাহ করিয়া থাকে ভিন্ন তয় গ্রাম ঠহতে খা্দ্রব্য আসয়া 

থাকে । 

বর্তমান বাওপ সাচ্চেব সবে মাত্র ৪ মান হইল গাদ পাঠয়াছেন। 

তিনি মাববাহত এবং র'ক্ষতা আরালোকও নাহ। বরম অনুমান ৩, 

বংমর হইবে। সুনদব যুবা পুরুষ। পূর্বতন রাওল দাহেবদের সকলেরই 

রক্ষিতা স্ত্রী ছিল এবং অনেকেব পুর কন্তা ও হইয়াছিণ। 

রাওল সাহেব চারি সশ্্রদায় হহতে মনোনীত হইয়া থাকে-_উত্তমকুল। 

মঠের চেলা, সর্বানাধারণ ও রাওল সাহেব 'নজে। এই ভাবে মনোনীত 

ছওয়ার পর পৌড়ীয় 1ডপুটি কাঁমশনার কর্তৃক শেষ ।নর্ববাচন হইয়! থাকে । 
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রাঙল সাহেবের নহিত আলাপ করিয়া এই সংবাদ অবগত হইলাম। 

তশ্র&কেদারনাথের মন্দির বৈশাখ মাসের গু মুছতে খোল! হর এবং 

কাহিক মাসের দীপান্বিতার দিন বন্ধ ৪য়। এইঠাবে নানা প্রকার গল্পে 

প্রায় ২ ঘণ্টা রাত্র ইল এবং শান্তও বাসায় আদতে ছট্ ফট করিতে 

*াগিল। [তিনি আমাদিগকে বাঝ। [বশ্বনাথের প্রসাদ 'দলেন। আমরা 

ঠাঠাকে প্রণান করিয়া ণিদায় গ্রহণ ক'রলাম। 

১৪শ দিবস, ১ই আধাঢ়-_ 

পাগ্ডার সাহাধ্যে একথান! ঝাপান ও ২ জন মালবহনকারী কুলির 

বান্দাবন্ত করিণাম। শ্রীনগর ২ঠঠে যে কাপ আনয়াছণান ত1611দগকে 

গতঞক্পা বিদায় দিয়াছি। এখান ঠইতে কেদাব পান্থ প্রায় জমাগত 

চড়াই এর. রাস্তা । কাজেই মাতাঠাকুরানীৰ জঙ্গ একখানা ঝাপান ঠিক 

কবিলাম, নচেৎ এই রাস্তায় তাহার বিশেষ ক চঠবে। এখাল হইতে 

ধুগীনারায়ণ ও কেদারনাধ দশপান্তে লাগা চটিতে গ্রঠাগমল কায! 

উত্বীঠ পর্যন্ত ঝাপানের ভাড়া ৩১২ টাকা ও ঘহজ্রন কুন মজুরী 

১৫২ টাকা ঠিক &ইল, আর শা'গ্কর কাণ্তী“ালা কফ 5 সঙ্গে স্ছে। 

আজ আমাদের বিশ্রাম । গভরারে খুব বটি হইয়াছে, আজ ও 

সমস্থদিন বুট্টি চইভেছে। মাঠাবাধর পর গ্রন্ধধাবুন দি চিন 

গেপেন, তিনি ঝাঁলজেন নারায়ণ চটিঠে যাহা আমাদের গিট জপেক্ষা 

করবিবেন। তিনি চাঁপা যাওয়াতে মনটা কেমন কেমন করতে 

লা!গল। 

শোণিতপুর গ্রাম এখান হতে 2 মাইল দুর এবং তথায় ৩৬ ঘরে 

১৯৯ ভ্রন পাণ্ডা মাছেন। তীঙাদের মধ্য আবার ৮ প্রিণ ন্দার 

'আছেন। জামাদের পা! দাভারাম উছার নথ একজন । শুনা 
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যায় এই গ্রামে বাপ রাজার দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। আজ স্দূর 
আত্ধীয় স্বজনের নিকট কয়েকখান! পত্রালখিলাম। 

১৫শ দিবস, ১১ই জাষাঢ-_ 

আজ ও সমস্তদিন বৃঠি চইতেছে। আমার বাপানওয়াল! ও ২ জন 

কুলি তাহাদের গ্রাম হইতে আসতে অনেক দেরী করিয়! ফোঁলল। 
আমরা আহারাদি কগিয়। তাহাদের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। 

অপরাহ ২ ঘটিকা সময় বৃষ্টিতে তিজিতে ভিজিতে রওনা হইলাম। 

মাতাঠাকুরাণীকে ঝাঁপানে রওনা কাঁরর। দিয়া আরম ও শান্তি রওনা 

হইলাম। এখান হইতে সমতল রাস্তা 8য়! চলিতে আরম্ভ করিয়৷ ১1 

মাইল দুরব্তী নাল। চাটি পার হইয়া লাল্পাস্রণ চ্টিতে 
(ভ্েত। ব! নায়ায়ণ ) উপা্ত হইলাম। নালা চটির বিষয় প্রত্যাবর্তন- 

কালে বালব কারণ এখানে [বশ্রাম করি নাই অথবা |কষ্চু দর্শনও করি 

নাই। নারারণ চটিতে উপস্থিত 5ইয়। একথান। চটিতে বিশ্রাম করিতে 

লাগিলাম। আমার একট। কুলি ভারী গোলমাল আরম্ভ কারল সে বলিল 

যে এত বড় বোঝ! লয়! আর যাতে গারবেন।। যখন তাহাকে স্তৃতি 

মনাত ও ভয় গ্রঙ্গশনেও কাজ £ইল না ৬খন আমার বস্তার কতকগুলি 

জিনিষ গান্ডাতে রাখিয়া! যাইব এই প্রকার ৭লাতে সে রাজি হইল। 

এখান হইতে কালীমঠ যাইবার রাণ্ড। গিয়াছে। বহুপূর্বে এস্থান 

খুব সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল তাহা এস্বানের মন্দিবশুলি দর্শনে বুঝিতে 

পারা হায়। ভগবান শঙ্কখাচার্ধা বদরীশ্বর মহাদেবের উদ্দেপ্তে এখানে 
৩৬৪টী মন্দির নিশ্বাণ করিয়াছিলেন। এখন আর এতগুপি মন্দির 

নাই যে কর়েকট! আছে তাহাও অঞতঙগ অবস্থায় পড়ি আছে। 

রাস্তার পারে বীরত্র ও সত্ভানারার়ণ দেবের মন্দির এবং সম্মুখে একটা 



গুগ্তকানী ১২৫ 
বি 

সানা স্পট পি প
া্পিি্প্ সাস্টি পা সিসি পল 

কীররিসতস্ত এবং গাত্রে ধোদিত লেখন দেখা যায়। পম্চাতে শ্রেণীবদ্ধ 

ভাবে ছোট ছোট করেকটী মঙ্গির়। রাস্তার অপর পার্খে লক্ষমীনারাঃণের 

মনির, একটী জলাধার ও কতকগুলি ক্ষুদ্র কু মন্দিয়। চটির মধো 

দেখিলাম একজন ব্রাঙ্গণ কুঠি তৈয়াব কবিতেষ্ছেন এবং তাকে 

বিরিয়। কয়েকজন লোক বদিয়া আছে। আমরা বি চটছে উপস্থিত 

তইয। অল্প সময় বিশ্রীমান্ধে পুনরায় চলিতে আবন্ত করিলাম। এই 

চটী দুই তাগে বিভক্ত “তলা ও মলা”। একটা চটি পার্ধতা ঝয়পার 

পাবে তথায় আ্োতের বেগে অনেক মন্দার সুর কাের জিনিষ 

ঠতয়াব হতেছে, তাচার মুলা ও বেশী নয় আর গম পিষিরা আটাও 

তৈয়ার হইতেছে | জলেব ম্োছে একটী চক্র ফৌধলে বলায়! গে 

এবং তার ঘুদিত বেগের দাছাযো কারের বাটি, থালা, বড় বড় ঘট, 

কমগুলু, তামাক খাইবাব ক্ধি উভাঁদি তৈয়ার হর এবং আটা ৪ পিহা 

চয়। এই প্রকার ঠিমালয়ের মধো সকল স্থানেই ঝরণার জলের সাঃাঘো 

আটা পিষ! হইয়! থাকে। অপর চটিটা চড়াইএর উপর কিছু বাবধানে 

অবস্থিত । 

দূ ব। ৈহ্খওু|-এই চটির পর ২ মাইল ঢাড়াট পার 

হয় চর্ণা বা মৈথ ৭1 চটিতে আপিরা দেখিলাম গমগ বাধু আমাদের জন 

আপেক্ষা করিতেছেন । গতকলা তাহারা এই চটিতে পৌছিঃ। আমাদের 

আন্ত বাস়। আছেন। তাকে দেখিয়া প্রাণে ওল আসল। মনে ইল 

কতকালের হারানিধিকে পালাম। এখানে হতিযমর্দিনী দেবীর 

দন্বির ও বড় একটা লৌ৪-শিকল যুক্ত দোলনা আছে। চটিতে ৩ খান! 

ঘর। পাইপ হইতে অল্প জল্প জল পড়ছেছে ৮ জানার যখো মধ 

খারাপ হর যায়। মন্দিরটী ছোট এবং চিরে অন্ধকার । ঘর্পনে 

বাহিরের আলোক প্রতিফলিত হই! গ্েবীর মুঠি প্রতিবিথিত করে 



১২৬ কেদার-বদরি পরিজ্রমণ 
পাপী পিপি আওসপরসও লা তি পাসিলাত তা পাস তা পিপী সপিসপিিস্পিস্পনপি পাস পাস্তা পপ 

এবং তাহাই ধাত্রীব! দর্শন করেন। অবশ্ব সন্ধাব সময় বাতির আলোকে ৪ 

দেবীর দর্শনলাভ তইয়। থাকে । দোলনায় সকলকেই দোল খাইতে হয়, 

আমরাও ইচ্ছামত দোল থাইলাম। দেবীর নিকট চণ্ডী পাঠ কর! 

দরকার তা এখানকার পুঙ্জারী ব্রাঙ্গণকে চণ্ডী পাঠেব জন্য কিঞ্চিং 

দক্ষিণ প্রদান করিলাম । তিনি পাঠ করিয়াছেন কি ন! তিনিই জানেন 

কারণ গ্রত্যাবর্জনের সময় আর এই পৃক্জারীব সাক্ষাৎ পাই নাই। 

১ সপ্ত পর পর পৃজারী বদি হইয়। থাকে। এখানে কয়েকটা বালক 

বালি কেদাৰ মন্িম| কীর্ডন কবিয়া ভিক্ষা! কবিল। আমবা 

আর দেরী না কাঁবয়া রুমশঃ অগ্রসথ ভইতে লাগিলাম--দমতর 

রাম্ত। এনং বাস্তা পার্খে গ্রাম ৭ ক্ষেত্রগুল শম্তপর্ণ শাঠার 

মধ্যে ভাটার ফসল অধিক। এক মাইল দৃবপন্থী যগাঁউ। চট 

নেশ বড় অনেকগুলি ঘর এবং নানাবিধ গ্িনিষপত্র পাওয়! যায়। 

আমার টুপিটা বৃষ্টিতে ভিিয়! যাওয়াতে নিতান্ধ অকর্ধণা ১ 

পড়িয়াছিল তাই তাহাকে একট! দোকানে পেম্ষান দলাম। 

একট] বোবা কমিয়। গেল। এখান ডাঁকঘব, ডাক্বাংল! ও ছোট 

একটা ধর্দশালা আছে। এক চটির পর হইতে জঙ্গল 9 চডাই 

আস্ত হইল এবং কেদাবনাথ পর্যান্ত ক্রমাগত ভীষণ ভগল 

ও চড়াই । 

এখন বৃষ্টি থাঁমিয়া গিয়াছে. আমর! আর এখানে বিশ্রাম না কবি 

অগ্রসর হইতে লাগিলাম। 

হবাতলপুক্র--এই চটিতে রান্ত্র যাপন কবিলাম। পাগ্ডাকে 

বঙগাতে তিনি কয়েকথানা কটি চৈয়ার করিয়! দিলেন। কেকখান' 

প্রীতঃকালেব জলযোগের জন্তু রাখিয়। দিলাম। সকলেরই শগীর কান্ত 

হইয়। পড়িয়াছে। 



গুগ্তকাশী ১২৭ 

১৬শব দিবস, ১২ই আযাঢ়-_ 

সকালে ৭টার সময় বাদলপুর পরিত্যাগ কাঁধলাম। রাস্তা উভয়ধারে 

আনেক ডশটা ক্ষেত্র দেখিলাম । কিছু ডাটা শাকও সংগ্রহ করিলাম। 

লামপুজ্র_২ মাইল পরে হই চটি। এখানে অনেকগুলি চাটর 

ঘব এবং একটা কার্লীকস্বলীবাবার ধর্মশালাও মাছে। 5 পাওয়] হায় 

গম দুগ্ধ ক্রম করিয়া আমও শান্ত পান করিলাম মাতাঠ|কুবাপা 

পুরেই চপয়। গিয়াছেন। এক মাহ উতবাঠ এব পর একটা বড় গ্রশ্রবণ 

পাইলাম, ইঠাৰ নাম “পতিগাধ। এই গ্িঅণণের উপব সেতু আছে, 

*ঠার প্রায় ২৫ ঠশ্য দুণে দুটা রাস্তা বাচিব হতনা গিয়াছে। একটা 

5 মাইল দুরবর্তী পৰভোপা ত্রিযুণীনারায়ণ মাং অপরটা সোজা 

শৌনক প্রয়াগ »ইয়া কেদাংনাথ আমু চালধ। [গাছে । 

সকল যাত্রীবাই প্রথমে খিমুগনাবায়ণ দশন কবিয়। পরে কেদাবলাথ 

ধায় থাকেন কিন্তু আমরা বরাপব কেদারনাথ আভমুখেই চলিতে আনে 

কবাম। আমব| কেদাবনাগ ০৮ঠে ফিখিবার গস ভিমুরীাবারণ 

না| এইন্তাদের পিবরণ পরে লিপিণ করিব' 

আমরা কিছু পরেই শৌসক গয়াগে প্িত হটপাম। এখানে 

শোন নামক নপী মন্দাঁকনার লহিত (নবি হইয়াছে শো ০ 

তে নদার উপর একটা লো 

১৯১৩ খুঃ আনে নিত বানুকী গঞগাও বলির থাকে । 

'নম্বিঠ ঝোগান পেতু আছে। ই 

£ইযাছে। পূর্বে এখানে কাঠের গর 

ধা! এত বেশ হইয়াছিল দে এ প্রকার প্রান ৪য় না। 

গুণ ভাঙ্িয়! যায় এবং 

ছেল। কয়েক বৎদর 1) 

একপাব যাহা লং 

প্রা ২৯০ বাত্রা একসাঙ্গ পার চইত মার 

সকলেই নগগীতে পাড়িয়। যান। তাছাতে প্রা ৪০1৫৭ ভন মৃড়ামুখে পতিত 



১১৮ কেদার-বদরি পরিজ্রমণ 

হন এবং আনেকে জাত চন। এই প্রকার শোচনীয় দর্ঘটন! আর 

কখনও তয় নাই। পূর্বে এগানে একখানা মাত্র চটির ঘর ছিল এখন 

আর তাঁচার চিহ্নও নাই। 

দেতু পাব হয়া একটা খাড়া চড়াই আরম হইল। এত খাড়। 

যে ঝাঁপানের যাত্রীকে ও নামিতে হয়। দ্ধ মাইল ভীষণ চড়া্ট এব পৰ 

মুণ্ডকাট! গণেশের 'একখান! ছোট মন্দিব আছে । এখান হইতে ৩ মাইল 

দুরে গৌধীকৃও, কেবলই চড়াষ্ট, হবে তাহ! অতাস্ত কঠিন নয়। রষ।। 

মোটেই ঠাটিতে পাবে ন|. সে ধনঘন বিশ্রাম কবিতে লাগিল। গৌবীকু্ 

পৌহুছ্িতে বেল| ১২টা বাজিয়া গেল। 

গৌরাকৃণ্ড 

উচা একটী বড় চটি। অনেক খুলি দিল ঘব-_উপবে ধাত্রীবা 

থাকে নীচেব তলায় পোকান। এপানে একটা কীধান চত্ববেব ঘধো 

মন্দিব তথায় গৌবীশঙ্কব ও লক্ষীনারায়ণ আছেন। অদুরে চটী 

কণ। এক্টিব আল শীঠল ও অপবটব জল গবম। শীতল জলের 

কুগুটাব কল তবিদ্রার্ণ ও জলের তাপ ৭৭ ডিগ্রী, আব গরম জলের 

কৃণ্ডে গন্ধকের মত একটা তীর গন্ধ অনুহৃত ভয়, জলের তাপ ১২৮ 

ডিগ্রী। সকলে শীতল জলেব কুণ্ডে স্্ান কবে, গরম জলেব কুপ্ডে 
স্নান কর! অঙম্ভব। কিন্তু এই কুণডেব জলে তর্পণ করিতে হয়, চারি 

ধারে বাধান পার আছে। 

উঞ্ণ প্রত্রথণ সম্বন্ধে ভগবান শঙ্করাচার্ধোব জীবনী পাঠে অবগত 

হওয়। যায় দে তিনি বখন ধশ্ম প্রচার মানসে মশধ্য ভিমালয় পর্বতে 

গমন করিয়াছিলেন তখন কিছুদিন বদরীক্ষেত্রে অতিবাহিত করিরা 

পরবে কেদারনাথ তীরে আগমন করেন। এখানে শীতে তীাঙ্কার 



গৌরীকুণ্ ১২৯ 
৯ লা্পিসিশিসসিীস্পিস্পসিি উপাস্মিতিস্পিিসিপস্পিস্সিসিপাসছি এ সত সী সি ৯ ৯ পাত সি স্পা সি স্পিসসি পিসি সি ও পাতি ৮. সিপাস্পস্সিল সস সি সী পাপস্িন্জিদ্বিনহি 

শিপগণের অত্যন্ত কষ্ট দর্শন করিয়া কেরারনাথের নিকট একটা উজ 

প্রশ্রবণ প্রার্থন| করেন। কেদারনাথ ইহ! কি অবহেল! করিতে 

পারেন? তিনি যে ভক্তের ভগবান। তাহারই কপার এখানে একটী 

উঞ্ণ প্রশ্রবণের সৃতি হইল। ইহাই গৌরা কুণ্ডের নিকট সেই উফ 

প্রত্রবণ। ইহাকে আমি “শঙ্কর প্রবণ” বলিব। এখানকার 

লোকের! বলে এই পরলে স্নান করিলে অনেক দুধারে গা চর্্মপীড়। 
আরোগা হইয়া! যান্। ইহাযে মমুলক তাহা বোধ হয় না, কারণ 

গন্ধকে অনেক রকম চণ্দপীড আবোগা হয়। ভগবানের শি বৈচিজ্বো 

যে কত প্রকার কৌশগ আছে তাচা মানুষের বুদ্ধর অগমা। গ্রহ 

বাবু লকলের নিষেধ সত্বেও এই গরম প্রগেব কু গ্লান করিতে 

নামিয়াছিলেন, বোধ হন পুণা সঞ্চর একটু বেধা রকম করিতে ইচ্ছা 

করিয়াছিলেন । ঘেই নামা অমনি তা বাহ প্রান প্রায় বিলুধ 

হইবার উপক্রম | তিনি মনে করিলেন কুগ্ডের তলদেশে বোধ 

হয় কিছু ঠাণ্ডা হইবে কিন্তু সেখানেও তদপ। শিনি আহি 

5ইয়। উঠি়। পড়িলেন। আর অল সময় কুঃগুর যধো থাকিয়া 

পুণোর কথা মনে করিণে একেবারে কৈলামে উপস্থিত হইতে 
হইত। “বাপরে বাপ.1” শঙ্ষে তিনি অস্থির হইয়া উপরে 

উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। উর কুণ্ডের জল মাটির নীচ 

দিয়া আমির কুণ্ডে পতিত হইতেছে এবং উদ জল অন 

রাপ্তা দিয়! বহিত হটরা মঙ্গাকিনীতে ঘাট পড়িতেছে। পূর্বে 

বলিয়াছি শীতল কুণ্ডের জল হরিদ্রাবর্ণ। বোধ চর পাণ্ডারা কু 

হরিদ্। নিক্ষেপ করিয়। জলে রং করির| থাকেন। উত্তর কুণ্ডের 

জল এক বুকের বেশী নয় এবং কুণ্ড ছইটী নামা বাবধানে 

অবস্থিত । 



এ শি ৭ 

১৩৪ কেদার-বদরি পরিজ্রমণ 
৯ সিসি আসিস পপসিলিসমপ্সি্ত পি তাপস ৯ ১৯ তি সপ সিসি পিপি সি সস সিসি তি সিসি পি সস উপ সিসি পি সি সি পি টি পসরা সস পাতি 

এট স্থানে পার্বতী খতুন্নান করিবার সময় গণেশ দ্বাররক্ষক ছিলেন। 

এমন সময় মহাদেব তথায় আদিলে গণেশ বাধ! দেন। তিনি 

ক্রোধা'ঘত হইয়! গণেশের মুণ্ড ছেদন করিয়। ফেলেন। পরে পার্বতী 

অনুনয়ে ্ররাব হস্তীর মুণ্ড আনিয়। গণেশের স্বদ্ধে স্থাপন করিয় 

দ্নেন। এই তীর্থ সিঞি প্রদায়ক। কেদার থণ্ডে লিখিত আছে যে, 

শিব এখানে গৌরীশ্বর নামে প্রসিদ্ধ এবং জীবকে শিবলোক প্রদান 

করেন। যে ব্যক্তি এই তীর্থে স্বান করেন এবং এখানকার মৃত্তিক। 

মন্তকে ধারণ করেন, তিনি পার্কুতীর নায় শিবের প্রিয় হন। এই 

তীর্ঘে যাহা (কছু সৎ কর্ধের অনুষ্ঠান করা যায় হাহার ফল কোটা 

গুণ কয়। এখানে একটা ব্রাঙ্গণের প্রবল জর হওয়াতে তাহাকে 

দেখিবার জন্ত আমার পাও অত্যন্থ আগ্রহ গ্রকাশ করিলেন। আমি 

অতিশয় আহ্লাদেএ সাইত তাহাকে পরীক্ষা করিয়া ওধধ প্রদান 

করিলাম। (কোনও ফণ্রে আশা ক্র নাই বটে, কিন্তু কর্তব্যান্থরোধে 

করিয়াছিলাম। তখন যদ জানিতাম সকল সংকার্য্যের কোটা গু 

ফল লাত হয় বেন হয় আরও কিছু কারয়া আদিতাম। 

আহারাদির পর কিঞ্চিৎ [িশ্রাম করিয়া! পুনরায় কেদার অভিমুখে 

রন! হইলাম। 

গুপ্ঠকামীর পর হইতে সমস্ত চটিগুলিই প্রায় অপরিষ্ষার। এখান 

হইতে রানা দুর্গম, ক্রমাগত চড়াই-স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়। গিয়াছে এবং 

এক হাত মাত্র পরিসর | রাস্তার বাম ধারে তীষগ জঙ্গল ও খাড়া পাহাড় 

এবং ডান ধারে মঙদাকিনী। আমাদের ইচ্ছ! ছিল রামবাড়া চ্টিতে 

যাই ঝাত্র যাপন করিব কিন্তু বেলা প্রায় অবসান আর এই প্রকার 

তযর রাম্ত। দিয়। সন্ধার পর চ₹1 অত্যন্ত বিপ্বজনক। বাঁপান পূর্বেই 
চালর়। গিয়াছে। গ্রমথবাধুকে বলিলাম যে আজ আর রামবাড়া বাওয়। 



গৌরীকুৎ ১৩১ 
পাপা পাপ 

তইবেনা। বেল! গিয়াছে আর রাম্তার অবস্থাও খারাপ, আবার তাহার 

উপর কৃষ্ণা ঘন ঘন বিশ্রাম করিতে আরম্ত করিল। তিনিপাগ্ডাকে 

জিলেন যে, আপনি তাড়াতাড়ি যাইয়া ঝীপানওয়ালাদের আরাম চটিতে 

ধাঁকিতে বলিবেন। তিনি তাহাই করিলেন। আমি শান্তিকে নিয় 

আবাম চটিতে পৌহুছিয়! দেখি মাতাঠাকুরাণী চটিতে বসিয়। আছেন। 

হনিও আর অগ্রসর হইতে নিষেধ কবিলেন। গৌরীকুণ্ড তে আয়াম 

চটি দই মাইল। এখানে একখান! দোকান। অন্ত একখান! ঘর খালি 

পড়ি! আছে। 

আমর! বিছানা পাতিলাম। চটিতে পৌহছিবার কিছু পূর্বে এক 

ভবের মন্দির আছে, তথার চীরবন্থ দিতে হর, এইজন ই্ছাকে 

“্টীর বাদ” তৈরব বলে। আমি একটুকু ছিন্ন বস্ত্র বুলাইয় দিলাম। 

ইচাতেই ফাহার পুজ! হইল। এইভাবে তার পুজা ন| করিলে সকল 

কল হরণ করেন। 

ত্বৈ চীরাদিকং দত সর্বং পূণাং লন্েরর১। 

অনথা তৎফলং সর্বং ভরতে, ভৈবনঃ শিরঃ ॥ 

কেদার খণ্ড। 

বৃষ্টির দিন তাহার উপর আনার ৪্গল! স্থান এবং অন্ধকার রাস, 

বিশেষ উর্বের কথা। সকলেরই শরীর অত্যন্থ কার হইয়া পড়িয়াছে। 

কে আর রারা করে? পাণ্ডাকে বলাতে তিনি খিুড়ী রাঙা 

করিলেন। প্রমথবাবু, সাধুজী, ₹ষ, পাও! ও আমি প্রাক হইলাম। 

সন্ত সন্ধার পর ঘুমাই পড়িয়াছে, সে আর রাত্রিতে খার না, সহ 

দিবস কাতীতে বলিয়া বলিয়া সেও জলা হয়! পড়িহাছে। বিচুড়ী রা 

করা গেগে আমাদের ডাক পড়িল। আমরা জাঙারে বসিলাম। 

খি'চুড়ীর যেমন চেহারা তেমনই জাস্বাছন হইয়াছে। প্রহখহাবু এবং আমি 



১৩২ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 
5 পপি সি পাপিমপাপসট পপি সসিস্পিসপস্টন পিস্সিস্সপসপপসপাসপসিড 

৯ আইস সি অসি ব্ন্সিজ আা খ শি সাপ পি আসি 

কয়েক গ্রাম মুখে দিয়াই উঠিয়া পড়িলাম। আর াধু্বী__জোর কমি 

আকই£পূর্ণ করিয়া ভোজন করিলেন। চটির ঘরের কিনারে বসিয়াই মুখ 

ধুইলাম, বাচিরে যাইতে দান হইল না। রাত্রিতে শাস্তির বাহের বেগ 

হইল তখন নিরুপায়। কৃষ্জাকে ডাকিয়া বাতি ও লাঠি লইয়া শাস্থিকে 

চটির এক কোণে বপাইয়া বাহ্ কধাইয়া আনিলাম। 'গ্রমণবাবুর 

পরিবারবর্গ আর আহারাদি করিলেন না, ত্রীহারা চটিঠে পৌহুছিই 

গুইয়। পড়িলেন। আমাদের বিছানার সামনে আমাদের ছাত| তিনী 

মেলিয়৷ রাখিয়া দিলাম এবং লঠনটাও জালাইয়! বাখিয়। দিলাম। 

কেদারনাথের কৃপায় রাত্রিতে কোনও প্রকার উপদ্রব হয় নাই। 

১৭ দিবস, ১৩ই আষাঢ-_ 

সকালে উঠি প্রাতঃকঠ্য সমাপন করিয়া ধাত্র! করিলাম। রাস্তা 

খুব খারাপ, পাড়য়৷ যাইবাধ মন্তাবনা। শান্তির জন্তই আমাব ভয় বেশা, 

কঠিন রাস্তায় আমি শান্তব কাণ্ড ধরিয়া থাকিতাম_যণ্দ রষ্ণার প 

পিছলিয়। যায় তবে আর নিস্তার নাই। নিজের জন্থ মোটেই ভাবন! 

ছিল না। 

এই চটি হইতে এক মাইল দুরে "ভীমসেন লীল1"। সকলে বলে 

এখানে ভীমসেন শ্বর্গ আরোহণ করিবার সময় শীতে দেই রক্ষা করিয়া- 

ছিলেন। এখান হইতে রাঁমবাড়া চটি এক মাইল। আমরা মন্দাকিনীর 

দক্ষিণ তীর দিয় চলিতেছি। মন্বাকিনীর অপর পারে, অর্থাৎ বামতীরে, 

ভীষণ জঙ্গল ও খাড়! পর্বত । স্থানে স্থানে শ্বেতধারা বিশিষ্ট জগগ্রপাতগুলি 

দ্বেখিতে অত্যন্ত মনোরম; কোনট! ৩** হাত, কোনটা বা ৪৯* হাত উপর 

হইতে ঠিক খাড়। ভাবে প্রবলবেগে জল পড়িতেছে। এপারে অনেক বরণা 



গোরীকুণ ১৩৩ 
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আহে, কিন্তু তাহ! জঙ্গলের ভিতর দিয়া আসাতে দৃশ্তহীন হয়া আছে। 

মধো মধ্যে সুন্দর ছোট ছোট ফুল কুটি! আছে। এই ভাবে আমর! 

রামবাড়া চটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। 

ব্লামবাড়।-এধানে কয়েকখানা ঘর ও কালীকম্বলী বাবার 

ধশ্মশাল। আছে । চটির মধা দিয়া একটা ঝবণ! চলিয়া গিয়াছে এবং 

পাথে মন্দাকিনী। এখানে অল্প সময় বিশ্রাম কাবয়! পুনরায় চলিতে 

মাবন্ত করিলাম। 

এখান হইতে কেদার সাড়ে তিন মাইল। দুই মাইল কঠিন চড়াই, 

বান স্থানে ফিড়ি দিয় উঠিতে ৪য়। বাকী দেড় মাইল রাস্তা প্রায় 

মল | 

কেদারের ছুই মাইল নিয়ে বেশী জঙগলনাই। গানে স্থানে রানা! 

ঠায় গিয়াছে, যদিও মেবামত হইতেছে তথাপি এই স্থানের 

ধাস্তা ঠিক রাখ অসম্ভব। পার্কাত্য নধা চর ধারেচ সাদ 

দধাইতেছে। আমরা আত কষ্টে চড়াহ টঠিঠে আরম্ত করিলাম 

« ঘন ঘন বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। রাস্তার ডানে ও বাধে 

এনদর দর নানা রংএর নান| জাতীয় পুষ্প কুটির মাছে, দেখিতে কি 

চম২কার! কেদাবনাথকে চড়াইবার জন্ত আমরা সকলেই কতকগুলি 

পুশ মাহরপ করিলাম। এই প্রকার পুষ্প দিয়া কেদারনাথের পুজা 

ইয়! থকে। যদি পর্বত গারে এই সব পুষ্পন| থাকিত তবে আর 
কেহ কেদারনাথকে পুষ্প দিয়া পুজা! করিতে পারিতেন না। ইহ! 

ভগবানেরই মহিম।| তুঙ্গনাথ ও বদবিনাধেও এই প্রকার পুল্প হর 

ভ্্ লাল, নীল, সাদা, গীত, বেখনে প্রন্ধতি রং বিশিষ্ট দু্চ পার 

টার প্রশ্ছুটিত হইয়া রহিয়াছে। রাগ্তাতে একদল যাত্রী কাতী ৬ 
নাপানে চাড়ন্বা কেগারনাথ দর্শন করিয়া নীচের দিকে আসিতেছেন। 
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তাহাদিগকে দেখিয়! “জয় কেদার নাথ কি জয়* বলিয়া আনন্দ ধ্বনি 

করিলাম। সকল যাত্রীরা! যাইবার ও ফিরিবার সময়ে রামবাড়! চটিতে 

বিশ্রাম করিয়। থাকেন। দুই মাইল চড়াই এর পর “দেব দখলী* নামক 

স্থানে আসিয়া উপস্থিত ইইলাম। এখানে একটী গণেশ আছেন। এস্থানই 

বোধ হয় কেদারনাথের পুরীর দ্বার স্বরূপ। এখান হইতে আর চড়াই নাই। 
এই স্থানটা মমতণ এবং প্রস্তর থণ্ড দ্বার। বাধান। প্রমথ বাবু, স্তাছাব 

্ালীরা, লাধুধী, এবং আমি এধানে প্রায় মর্ধ ঘণ্টা বিশ্রাম করিলাম। 

এই বরফের দেশেও রাপ্তার কষ্টে সকলেরই অত্যন্ত পিপাস| বোধ হইপ। 

গ্রমথ বাবুর সঙ্গে গুড় ছিল তাহারই আমর! সংব্যবহার করিলাম 

এবং জল পান করিয়। তৃষা দুর করিলাম। এখান হঈতে প্রায় সমতল 

রাস্তা দিয়া চলিতে আরম্ভ করিপাঁম। কিছু দুরে গিয়া রাস্তার একট! 

মোর ঘুরিতেই পৌঁথলাম একজন মল্নযাদী একটা গুহা ভিতর আশ্রদ 
করিয়াছেন। মন্ন্যামী তথন এখানে নাই, অন্ত কোণাও [গল্লাছেন। 

গুহাটির এক ধার খোলা, তথায় কতকগুলি প্রস্তর দিয়া রাস্তা বক 

এবং যে স্থান দিয়া বাহিরে যাতায়াত করিতে হয় তথার ধু 
জালান হইয়াছে। এখানে জঙ্গল নাই এবং ছিংশ্র অস্তরও ভয় না । 

আর কিছু দূরে অগ্রসর হইয়! দেখিলাম পাহাড়ের চাপ পড়িয়! বাস্ত! বন্ধ 

হইয়া গিয়াছে তাহাই আমর! অতি কষ্টে পার হইলাম | চারি ধার কুয়া 

সায় আচ্ছন্ন এবং মেঘগুণি আমাদের নীচে ও উপবে ঘু'বয়। বেড়াইতেছে_ 

বোধ হইল এখনই বৃষ্টি হইবে। কিছু সময় পরই বৃষ্টি আবন্ত হটল, 

ভিজিতে ভিঞ্িতে চাললাম, আমাদের একট! ছাতা আজ সকালে পাগ্াকে 

দিয়াছিলাম, সঙ্গে একটা মাত্র আছে তাহা শাস্তিকে |দলাম, আমি ভিজিতে 
লাগিলাম। সাধুজী তাহার কথলখান৷ মাথায় দিয়া ঢচলিলেন। কিছু 

সময় পর কেদারনাথেব পুরী ও মন্দিব দৃরিপথে পড়িগ। আমর] “ভর 
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২. পে্পামপাসপিস্পি প
িস 

পাস 

দি 

পেসার
 উপ ৯ত 

কেদারনাথ কি জয় শ্বরে আনন ধ্বনি করি উঠলাম ৪ তক্ি ভাবে 

প্রণাম করিলাম। পরে মন্দাকিনীর উপর লৌহ নির্মিত মেতু পার হইয়া 

কেদারনাথের পুরীতে প্রবেশ করিলাম। বেদার পা দর্শন না 

করিয়। বারীনাথকে দর্শন করিলে যাত্রার ফল হয় না। আমরাও তাহাই 

করিণাম। 

কার্্যং বদরিকাশঙ্ত দর্শনং গুভদারকম্। 

অকৃত্ব! দর্শনং পুন কেদাবহাবনাশিনঃ | 

যো! গচ্ছেদ্ বদবীং তন থাবা নিক্ষণতাং বসত | 

৬্মাৎ সর্ব-প্রযন্রেন পূর্বং কেদার দশনম্ ॥ 

কেদার খণ্ড। 

ঈ্/জ্রীঞক্দোরনাথ 

পুরীতে প্রবেশ করিতে দেতু নিকট
 গদাদেবীর মন্দির । যাত্রীধের 

বেশ্রাম করিবার অন্ত একখানা খর আছে। এখান হইতে অল্প চড়াই 

রান্তা। আমরা কান্ত হইয়া বেল। ১টার সময কালীকখবলীবাবায 

ধশ্নশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । প্রমপ বাবুধ মাত। ও আমার 

শাহাঠাকুরাণী অনেক পুরোই ঝাপানে হাঃ পৌহ্দ্িগছেন। দাধুজী 

এত ক্লান্ত হইয়। পড়িয়ছেন মে, চার মুখ দিয়। আর কথা নাঙ্ির 

হইতেছে ন!। 

আমাদের দঙ্গে বিবগত্র ছিল এবং একটা বিব লও 88৬কেদার- 

নাধকে চড়াইবার জন্ত মানিরাছিলাম। ভরি চটিতে যে সবকন্ধন € 

অঙ্গুরী ক্রয় করিয়াছিলাম সেট মব এবং উক্ক বিষণঞ্্। বিদফগ। 

পুষ্প এবং কেদারনাথকে খ্ৃহ মাথাইবার জন্ত দোকান হইতে কিছু 



১৩৬ কেদার-বদরি পরিজ্রমণ 

ত্বত নিয়া মন্দিরাভিমুখে রওনা হইলাম। মাতাঠাকুরাণীর, শাস্তির 
ও আমার দর্শন, পুজা ও দ্বৃত মাথাই! প্রীত্রীঠকেদারনাধকে 
আলিঙ্গন প্রথমে হুইয়। গেল, পরে প্রমথ বাবুদের কায সমাধা 
হইল | পুজার সময় লিঙ্গোপার একটা স্বর্ণ নির্মিত পাত্রে গঙ্গাজল 
ঢাঞ্লাম। বন্ধন শ্রীত্রী৬কেদারনাথকে স্পর্শ করাইলাম এবং প্রদক্ষিণ 
করিয়া বাছরে আসিং1ম। পরে মন্দির প্রদক্ষিণ করিলাম। পাণ্ডাঠাকুর 
ও পুজারী মন্ত্রড়াইলেন। যাত্রীর! দর্শন, পৃজন, আলিঙ্গন ও গ্রদক্ষিণ 
প্রাণ ভরিয়া করিয়া থাকেন। চতুর্দিকে তুষার মণ্ডিত পর্বতের মধো 
প্রী*কেদারনাথের মন্দির । ইহা সমুদ্র-বক্ষ হইতে ১১,৭৫৩ ফিট উচ্চে এবং 
হরিঘবার হইতে ১৬৮ মাইল দুরে অবস্থিত। মহাপথ নামক শিখর ২২ 
৯৫৩ ফিট উচ্চ। মন্দিরের সম্মুখে ছুইটা গ্রকোষ্ঠ অর্থাং জগমোহন। 
গ্রথম গ্রকোষ্ঠে অর্থাৎ মধ্য ভাগে পার্বতী ও »ঙ্ীর মুন্তি এবং বাহিরের 
গ্রকোষ্টে গঞ্চ পাণ্ডব, দ্রৌপদী, বুস্তী, ননী ও গ্রমথগণের মৃত্তি; এবং 
ষধ্ স্থলে একটা বৃহৎ বৃষ আছে। মন্দিরের কোনও জানালা নাই, একটা 
মাত্র দরজা এবং ভিতরে প্রদীপ দিবা রাঁত্র জলিতেছে। মন্দিরের বাছিরে 
কতকগুলি কুণ্ড আছে। গম্চাৎ ভাগে অমৃত কু, ঈশান কোণে হুফল 
রড, হংস কুণ্ড, সম্মুখে অল্প ব্যবধানে উদক কুণ্ড এবং কেদারনাথের 
পুরীর পূর্ব ধারে রেতঃ কুণ্ড। উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম ধারের পর্বত হইতে 
ক্ষীয, মহোদধি, সরপ্বতী, সবগ্থারী ও মন্দাকিনী গঞ্গা বহিগত হইয়া! মনা, 
কিনী মাম ধারণ করিয়া রুত্-পরন্থাগে অলকানন্দার সহিত মিলিত হইয়াছেন 
ইছা ব্যতীত আরও অনেক তীর্থ আছে তক্মধো ্বর্গারোহিণী, ভৃগুপতন, 
সিন্ধু সাগর, জিবেণী তীর্থ, হহাপথ ও শিব কুও গ্রতৃতি প্রধান। 

ফেদারনাথের মন্দিরটা প্রস্তর নির্ষিত ও দক্ষিণ দ্বারী। গাড়োরাল 
জিলা হন্দির সকলের গঠন প্রণালী প্রায় এই ধরণের! কেছার- 
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নাথের লিঙ্গ-মৃত্তি। কিন্তু এট লিঙ্গমৃত্তি আমাদের দেশের শিব লিগের 

নায় নহে। ইহ চতুক্চোণ বিশিষ্ট গৌরী পীঠের উপর বিশাল লিঙ্গ বিশ্ব 

মান। প্রায় আড়াই হাত উচ্চ, এবং সৃঙ্ষাগ্র একখানা প্রশ্তর। তলদেশে 

এক এক ধার ৩৪ হাত লম্বা। চারিধার বাঁধান এবং ভিতরের জল 

বছিগর্মনের জন্ত একটী নালা আছে। যাত্রীরা এই লিঙ্গে ঘৃত মাথাইয়া গাঁপ 

ও মহাব্যাধি হইতে মুক্তি পাইবার অস্ত ইচ্ছামত আদিঙ্গন করিয়া গাফেন। 

যাত্রীর| ইচ্ছামত দর্শন ও ম্পর্শন করিয়া ধাকেন কেই বাধা দেরনা। 

ভিতরে ভিড় হঈটলে এই সকল কার্ধা তাড়া তাড়ি এবং এক সঙ্গে অনেককে 

করিতে হয়। মন্দিরের সর্বত্র ভিজা এবং সর্বদা] টুপ টাপ করিয়া 

জল পড়িতেছে। মন্দির হইতে একটী বাধান রাস্থ। দূক্ণাতিমুখে 

গিয়াছে। পুবীর মধ্যে একটা মাত্রই রাস্ত! এবং উত্তর পার্শে দিতল বাটি। 

কেদাঁর মাচান্মো বর্ণিত আছে যে, কুরুক্ষেত্র মহ সমরের পর পাওুৰগণ 

জাতি বধ জনিত পাপক্ষয় মানসে নান! শীর্ঘ পর্যাটন করিয়াও পাপক্ষর 

জরিতে না পায় শ্রপ্ী৬কেদারনাথের দর্শন মানসে ছিমালয়ে আগমন 

করেন। কিন্তু র্শন না পাইয়! তাচারা বিষ মনে বপিয়া আছেন এমন 

মময় কেদারনাথ বিশাল মহিষ রূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগকে দেখা 

দিলেন এবং স্থান হইতে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। পাগুবের! 

তখন তীহার গশ্চাৎ পশ্চাৎ হাটতে লাগিলেন। ঠাা্গিগকে উপস্থিত 

প্রায় দেখিয়া মহিষ ধর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধরণী মধো লুকায়িত 

দবেখিয়। তাহার তাহার পম্চাৎ পম্চাৎ বাইতে লাগিলেন এবং কেছার" 

নাণের স্থানে যাইয়া তাহার পৃঠদেশ স্পর্শ করিলেন। তদবধি গচ্চাং 

ভাগ এই স্থানে পূর্বববৎ রহিয়! গেল এবং এই মৃত্তি কেগ
ার নামে ত্রিলোকে 

প্রসিদ্ধ হইল, ইহা মূক্তিপদ। নেপালে গঞ্তীপতি নাথের হে মৃত 

আছে তাহ! এই বিশাল মহিষের দেঙ। 
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কেদারনাথের অবশিষ্ট অঙ্গগুলি নিয়লিখিত স্থানে পুঁজ! হই 

থাকে-_ তুঙগনাথে বাছ, কুদ্রনাথে মুখ। মগ্ডল চটি হইতে যাইতে হয়। 

মধামহ্ষ্বরে নাতি এবং করেখরে দট| ও মস্তক পুজা হইয়া থাকে। 
কেদারনাথের মন্দির ও পুরী একটা উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত সমতল তৃথির 

মধো অবস্থিত। মন্দিরের উত্তর ধারে একটা বিশাল চির তুষার মণ্ডিত 
ভীষণাক্কৃতি পর্বত গর্বিতভাবে দণ্ডায়মান । উহ! মন্দির হইতে এক 

মাইলের অধিক হবে ন|। দেখিলেই ভয় ও বিশ্বয়েব উদ্রেক হয়। চারি 

মাইল দূরে মহাপথেব রাস্তায় ভৈরবধম্প নামক একটা খাড়! পা্ছাড় 
আছে। পূর্বে অনেক সন্ন্যাসীর। মোক্ষ প্রাপ্তির আশায় এখান হইতে ব্প 

প্রান করিতেন এবং ম্াপ্রস্থান করিবার অগ্রে একটা বিশাল পর্বাত 

গাত্রে তাহাদেব নাম লিখিয়া যাইতেন। 
এখন আর তথায় কেহ যান না, এই রাস্ত| গবর্ণষেণ্ট কর্তৃক 

বন্ধ হুইয়াছে। পর্বুগাত্রে এখনও অনেকগুলি ত্রিশুলের ছবি 

দেখিতে পাওয়া! যায়, এই ত্রিশূলগুলি লাল, কাল ও সাদা বর্ণে 

অদ্িত। এক একটী কম্পিত হন্তে অন্তত হওয়াতে তরঙ্গের স্তায 

দেখ! যায়, ইহাতে বুঝ যার কোনও কোনও বৃদ্ধ কম্পিত হস্তে ত্রিশ্ল 

অন্কিত করিয়াছেন। এখানে প্রবাদ আছে যে পুর্বে একজন 

পৃজারী ্রত্রী৬কেদারনাথ ও শ্রঞ্রী৬বদরীনারায়ণ দেবের পুণ্া 

করিতেন। এই প্রকাব ক্ষমতাশালী পোক এখন আর দেখ! যায় না, 

তাহা! পরম যোগী ছিলেন। পূর্বে এই উভয় পুরী যাতায়াত করার 

জন্তু একট! লোগ! রানা ছিল কিন্তু পর্বত ভাঙ্গিয়। পড়িয। এই রানা 

বন্ধ হইয়াছে । এখন কেদার হইতে বদরিকাশ্রদ যাইতে ৭৮ দিন 

লাগিয়। থাকে । কেদারনাথের পুরীর উত্তর ধারে যে বিশাল তুষার পর্মত 

দৃষ্ট হয় দেই স্থানে পরগুরামের পতন হইয়াছিল, সেইজন্ত উক্ত স্থানের 
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নাম ভৃগুপতন বা মহাপথ। এই রাস্ত! দিয়াই মহারাজ যুধিটির 

র্গারোহণ করিয়াছিলেন। কেদারনাথের মন্দিরে গ্রবেশ করিবার 

পম ছর পরমা করিয়া টিকিট জয় করিতে হয়। মন্দিরে পূজারীকে যে 

বাহ! ইচ্ছা করেন তাহাই দেন। মন্দিরের কর্ধচারীর! মন্দিয়ের 

নিকটে পূর্ধ্ব ও পশ্চিম ধারের ঘরগুলিতে বাঁদ করেন, ইার পরে 

একখানা চালাঘরে মিঠাই ৪ পুবীর দেকান। আমরা একখান! 

দোকানই দেখিলাম। কারণ এবার যাত্রী নাই বলিলেও ততুা্তি 

হয় না। 

এখানে কালীকম্বলীবাবাব একথান! ধর্মশালা আছে, টা! ছিল 

বাটা, দরঞ্জা, জানাল! ইহাতে সবই আছে। উপরে টিনের ছাত। 

প্রকোষ্ঠগ্ুলি ছোট ছোট এবং একটী করিয়! জানালা, তাও কু 

আমর এই ধর্ধশালায় অবগ্ঠান করিতেছি) এখানে টন্দোয়। 

পাতিযালা, গোয়ালিয়োবের রাগন্তবর্গের ও কলিকাতায় চাষা" 

ধোব! পাড়া নিবানী শ্রিমতী মুক্তকেশী দেবীর প্রতিষ্ঠিত ধর্শাল! 

এবং পা! ঠাকুরদের সর্বসমেত ৩০1৪ থানা ঘর আছে। সকলগুলিই 

ঘ্বিতল। 

আমর! মনির হইতে ধর্মশাগার ফার। আসি! আগঠার়ের 

জোগাড় করিক এ। দোকান হইতে পুরী ও চরকারী ক করিয়া 

আনিলাম। পুরীর সের এক টাকা, কারী পর কিছু নক, 

ইহা জঙ্গলী শাক। ম্ঠাইও কিছু কিছু পাথর ঘায়। ত্বতের সেক্স 

চারি টাক!। 

সন্ধ্যার সময় আমর! সকলে কেদাবনাথের আরতি দেখিতে 

চলিলাম। বেলী কিছু আড়ম্বর নাই। ধর্দশালার ্বামীজীর বাড়ী 

আলোর! ্রিলার অন্তর্গহ। চিনি খুব ভাল লোক, আগাদের 
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অনেক খাতির ধদ্নু করিলেন, যাহাতে কোনও প্রকার অসুবিধা ন! 

হয় তাহার জন্ত চেষ্টা করিতে রুটি করেন নাই । আমাদের ব্যবহারের 
গরন্ত অনেকগুলি ভাল ভাল কম্বল দ্িলেন। কি দারুণ শীত, মোয়েটার 
ও কল থাকা সত্ধেও শীতে কন্ কন্ করিতে আরম্ত করিল। ধূনির 
বন্দোবস্ত স্বামীগী করিয়। দিয়াছিলেন। আমাদের সাধুদী ধুনির 
নিকট হইতে আর নড়াচড়! করিতে চান ন|। সমস্ত দিন আকাশ মেথাচর 
ও মধ্যে“মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে। মধ্যে মধ্য অম্প্ট গম্ভীর শব শুনিতেছি, 
ইহা বোধ হয় উত্তর ধারের বরফের স্তপ ভাঙ্গিয়। পড়াতে এট প্রকার 
গম্ভীর শব হইতেছে। এখন পুরীতে কোথাও বরফ নাই, পর্বতের 

উপরিভাগ বরফে ঢাকা 

মধ্যে মধ্যে কি দিন, কি রাত্রি, অনেক সময়ে নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার 

মত হইতেছে। মাতাঠাবুবাণী ও সাধুগগীকে জিজ্ঞাস! করিলাম, 
তীহারা বলিলেন যে ঠাহাদেরও এই প্রকার হয়। আব্র অত্যন্ত 
পরিশ্রান্ত হত্তয়। সত্বেও বিশ্রামের অবকাশ পাইলাম না। যখন রৌদ্র 
হয় তখন শীত বেশী নয় বটে কিন্তু যখন বুটটি আরম হয়ওবাতান 
চলিতে থাকে তখন কি ভীষণ নীত। সমন্ত হাত-পা যেন অবশ 
করিয়। ফ্েলে। এই শীতেব মধ্যে আজ আর স্নান করিতে ইচ্ছ 
হইল না। এখানে আ5মন কাঁরলেই শুদ্ধ হয়। ঠা! জল দিয় 
মুখ ধোয়ার সময় দাতের গোড়। অবশ হইয়! যায়, মুখে জল দিতে ইচ্ছা 
করে না। 

ধর্মশালার একটী চাকর আছে, দে খুব সাধাসিধা লোক, বখন 
যেকাজের জন্ত বলা যায় তখনই তাহ! করিয়া দেয়। 

আরতি দেখিয়া আসিয়া চা'র জন্ত তাহাকে আমার কেটলীতে 
কিছু গরম জল আনিতে বলিলাম, সে আর ত্বিরুক্তি না করির। 
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নিয়া আসিল। রাত্রিতেও দোকানের পুবী মাহাব ওরিকাম। ভাতের 

বন্দোবস্ত আর হইল না। একে দাকণ শীত তাহাতে আবার নানা- 

প্রকার অনুবিধা। ছোট একখানা! প্রকোঠের মধ্যে আমাদের 

"মনের বন্দোবস্ত করিলাম। সাধুজী বারেন্দার শয়ন করলেন। 

ধারেন্াথানাও একথান| ঘবের মত, দেওয়ালেও জানাল! আছে, 

আমি একট! জানালা খুলিয়া বাধিলাম। সাধুজী ধুনি আালিয়! তিজা 

কাপ্ড় শকাইতে লাগিলেন, ধূয়াতে ঘর বিয়া গেল, আমার যেন 

নিশ্বাম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। ঠাহাকে বলিলাম একেই নিশ্বাস বন্ধ 

হইতেছে তাহার উপর আবার 'াপ'ন ধৃয়। কবাতে দম বন্ধ হওয়ার 

উপক্রম হইতেছে, এখন আগুন রাখিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া পড়ি 
পাকন। উহা বল! সত্তবেণ তিনি আগুণ ফুয়াইতে আরস্ত করিয়া 

দিলেন। আমি বলিলাম এপন যর্দ গাপনার ধনি বন্ধ না করেন 

হবে ভল ঢালিয়া দিব। অগতা! তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন। সকলেই 

শয়ন করিয়াছি আমার আব গুম হয় না) বোধ হইতেছে এইবার 

বুঝি দম বন্ধ হইবে। এক একবার উঠি "আব জানালার নিকট 

মুখ রাখি। এইভাবে রাত্রি প্রায় ১২ কি ১ট| বাজিয়! গেল। শেববারে 

বখন শয়ন করিলাম তথন ঘুমাইর! পড়িলাম। 

১৮ দিবস) ১৪ই মাধাঢ-- 

সকালে ধর্শালায় চাকরটির নিকট ₹ইতে ছোট এক কেটলী গরহ জল 

'আনিয়! তাহা দ্বার চা তৈগার ও হাত মুখ প্রক্গালন করিলা্। জল এত 

ঠাণ্। যে তাহাতে হাত দিতে ইচ্ছা! হয় না, মুখে দিলে দাতের গোড়। লী 

ধুর করে। এখানে আর স্নান করিলাম না। এত পীত যে্জান করিলে 

রক জমাট বীধিয| বাইত সেই বিষয় আর সন্দেহ নাট । আচহনেই শুদ্ধ 
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হওয়] যায়, আমর! উদক কুণ্ডে মাচমন করিলাম, এবং পূজারী গ্রড়ছি 

সকগ্েই এই গ্রকাব করিয়| থাকেন। স্টাহাদেব যে জামা ও পায়জাম! 

দেখিলাম তাহা বোধ হয় না যে কত মাপের মধ্যে ধৌত কবিয়াছে। এই 

ভাবেই তাহার কেদাবনাগেব পৃক্ত! পাঠ করিয়া গাকেন। আকাশ 

মেঘাচ্ছর, ঝাঁকে বকে বুটি হইভেছে, আব কি ভীষণ শীত। 

আজ শ্রাঙ্লী৬কেদারনাগের দশন, পুভন, আলিঙ্গন ও প্রদক্ষিণ মন 

গ্রাথ ভরিয়। করিজাম। জবন ও জন্ম কৃশার্থ জ্ঞান হইল। এত দিনের 

দারুণ পাঁবশ্রম সার্গক হইল। মাভাঠীকুরাণীকে মন প্রাণ ভরিয় 

্ীপ্রী৬কেদারনাথেব পুজা গ্সর্চনা করিতে বলিলাম, তিনি বো থে 

দেবার পুজ। করিতেছেন তাহ! এদন তাহার সম্মুখে । এই মব বঙাদে 

তাহা মন খুবই গ্রদুল্প হইল। মনিবে বপিয়! ময় শ্োব পাঠ 

কর্রণাম। 5] সকলেরই করা উ্চঠ! শি অনুসারে ভগবানের 

গুণানুকীর্ভন করাকে স্তব বা স্তি বলে। সর্বাস্থর্যামী ভগবান 

ভাবগ্রাহী তিনি যে আহম্বর ভালবালন ন'। 

উদক কুণ্ডের নিকট আসপণ একটা কুাখের উপব সত্ানারায়ণের একটী 

ছ্বোট মনির আছে। এপানে পুজ্জাবী মন্ত্র পাঠ কবাইলেন আমরা মু 

পড়িয়া গরুধ গায় মুখ দিয়। কুণ্ড হইতে চুমুক দিদা জল পান করিলাম। 

ইহাতে নাক মাতৃ খণ হইমে মুকি লাভ হয়! মুক্কিলাভ হইয়াছি কিনা 

জানি না, আমাব নিশ্বাস হাহা কখনও হইতে পাবে না। আমার 

মাতৃঠাকুরাণী ত কাছেই ছিলেন। তিনি বলিতে পারেন ধপ-দায় হইতে 

মক হইয়া কি না: নবদেবী বা নবছুর্গার ও একটী ছোট মনিব 

আছে। 

আজ কয়েক জন ব্রাহ্মণ ভোজন করানেব জন্য ধর্মশাঙা হইতে চাউল, 

ডাইল, ঘ্বত, শুদ্ধ তবকারী গ্রতৃতি ক্রয় কবিয়া পাগডাঠাকুরকে দিয়া মন্দিরে 
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পাঠাইয়া দিলাম । শ্রীপ্রী৬কেছারনাথকে নিধ্দেন করিয়া! পরে সকলে 

প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। আমাদের ভাগও পাণ্ডাঠাকু নিয়! আমিলেন। 

মাহাঠাকুরাণী, শান্তি, সাধুভী ও আমি এই মহাপ্রসাদ এ্রহণ কা্বলাম। 

বাহিত পুবী ও শাক। গ্রামণ বাবুও কেক ডন বাদ্ষণকে পরিতোষ 

সহকারে পুরী, তবকাবী, মিঠাই ইত্যপ হোদন *রাইলেন। 

ধ্শালার শ্বামীজীর নিকট পিয়া কেণাব মাহায্বা পাঠ গুনিলাম। 

পন্য ছানা ছিন্দি ভাষাতে লিখ এবং একথানা প্রকাণ্ড গ্রন্থ। 

বেংকুণ্ডের অপার মঠিমা, এই অধায় অনেক সময় বাসয়া শ্রবণ করিলাম। 

ঠাহার ছোট গ্রকো্ঠ খানাতে সর্ধদাত ধুন অঠেছে আর ইঠাও ভিতরের 
গ্রকোষ্ঠে ধর্দুশাণাব ভিনিষ পত্র মাহে অথাং ইহা হকপান। গুদাম 
দধ। এখানে স্তপাকারে ক্থল 3 বিবিধ জিন "৭ দনুত আছে। 

শ্বাশীভীব সরণতাপুর্ণ হালি মুখ থানা এনএ মনে পড়ে। শিহার নিকট 

১৪৫ কাশীকন্বণী বাবার ফটো মংগ্রচ কবিগাম 

আজ কয়েক খানা পর লিথিরা ডাকে পিলাম | হখানজাবর পুতাদীর। 

শ.ক্ণাত্যের নাম্বরী শ্রেণাৰ ব্রাঙ্গণ। কেদারন[থের রাঙণ সাবের 

অপীনে কাঁজ করেন এবং বেতনভোগী। সন্ধার লমর় আমরা সকলে 

মিলিয়া আরতি দেখিয়া আসিলাম। এখানে সকালে স্টার পূর্বে 

ননরেব দ্বার খোলা হয় না। 

কেদারনাথের মঙল্গিরের উত্তর পারে যে বিশাল টার পের দঠাহমাশ 

তাহ! বাস্তবিক রভতগিবিনিভং | দেখিরেই ভয়ের উদ্রেক হয়। মধো 

মধো বখন রৌদ্র হত হখন কেদাবেব দৃশ্ত কি চমংকার শা বর্ণনাতীত। 

তনুকে তুষার মণ্ডিত আকাশভেদী পর্দত-মালার মধো এই নির্দন 

প্রদেশের সমতল ক্ষেত্রে একখানা মন্দির দাদ়ুমান। 

কেদারনাথ সাধারণতঃ সাধুদ্দগের হীর্থ। পরিভ্রাজকাচাধা 
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সি র্ 

শঙ্করের অবতার শস্করাচাধ্য বরিনারারণের মন্দির গ্রতিষ্ঠ। করিয়া এন্থানে 

আগমন কখেন এবং ৩২ বৎসর ঝয়ক্রমে দেহত্যাগ করিয়! কৈলাশ গমন 

পূর্বাক পূর্ণ শস্তরের সহিত মিণিত হইলেন। এই কারণে এই স্বান 
সন্নযানীদের পক্ষে অতান্ত শুঁভ। 

কেদার নাথের মন্দির বৈশাখ মাসে কোনও গুভ মুহূর্তে খোলা হয় 

এবং কার্ঠিক মাসে দ্বীপান্থিতার দিন বন্ধ হয়। এই ভাবে প্রায় ছয় মা 

কাল খোল! থাকে। শীতের সময় সাজ সরঞ্জাম সহিত পু্জারীরা উী- 

মঠে প্রত্যাবর্তন কবেন এবং তথায় কেন্দারনাথের পুরা হইয়া থাকে। 

শীতের সময় সকল বাড়ীগুলি বরফের মধ্যে অর্ধ প্রোথিত ভাবে থাকে। 

বারদীর ধিখ্যাত ৬লোকনাথ ব্রন্ষারী এই কেদারে ক্রমান্বয়ে ৩ 
বংসর বান করিয়া শীত সম্থ করিবার জন্ত গায়ের চামড়াকে উপযোগী 

করিয়! পরে উত্তর মুখের পর্বতে যাত্রা করেন। ক্রমাগত শীত প্রধান 

স্থানে তুষারের মধ্যে বাদ করিয়! গায়ের চর্মের উপর অন্ত এক প্রকার 

শ্বেতবর্ণ চ্চ্ছ। ল্ঙি হইয়াছিল ইহাতে আব তাহাদের ( পোকনাণ, 

বেণীমাধব ও হিতলাল বা ব্ৈলঙ্গ স্বামী) শীতের সময় কোনও প্রকার 

কাপড় ব্যবছার করার দরকার হইত না। তখন এই তিনজন মহাপুরুং 

সর্তোগ্ভাবে উলঙ্গ থাকিতেন এবং শীতের অন্য কখনও কষ্ট ভোগ করেন 

নাই। (সিদ্ধ জীবনী ১৫, পৃঃ দ্রষ্টব্য) 

১৯ দিবস, ১৫ই আধা -- 

সকালে উঠির! প্রাতঃক্কৃতা সমাপন করিয়া যাবার বন্দোবস্ত কবিতে 

লাগিলাম। ধর্মশালার খাতায় কিছু লিখিরা দিলাম এবং যংকিক্িং 

দক্ষিণাও দান করিলাম। খ্রীহ্রীঞ্কেদারনাথকে মনপ্রাণ ভরিয়া 

দর্শন, স্পর্শন ও আলিঙ্গন করিয়া আদিলাম। তখন৪ দরজা খোলে 
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না্ট। পুজারীকে ডাকিয়া পূর্ববধারের দ্বার দিয়া আমরা ভিরে ও প্রবেশ 
কবয়াছিলাম। মাতাঠাকুরাণী পূর্বে গিয়াছিলেন তিনি পুঞ্জারীর সাক্ষাৎ 

ন' পাইয়া আর দর্শন করিতে পারেন নাই। বাহির হইতেই কেদারনাথকে 

ওকিভাবে প্রণাম করিয়া যাত্র/ করিলেন। পাও সুফল দান করিয়া 

আশীর্বাদ করিলেন। তিনি এক প্রকার গুফ পদ্মদূুল দিলেন তাহা 

£হমালয়েব মধ্যে কোন কোন স্থানে জন্মসে। আমর! সকলেই পুরী ও 

মী আহার করির! প্রত্যাবর্তনের জন্ত তৈয়ার হুইপাম। প্রমধবাবুও 

হাহাই করিলেন। যাত্র। কবার পূর্বে রেতকুণগড দশন ও তাহাতে আচমন 

করিয়া আদিলাম। 

রওনা হইব এমন সময় দেখিলাম একজন পাঞ্জাবী সাধু ধর্মশালার 
'নকট দীড়াইর়া আছেন। ভাত দিয়া ইঙ্গিত করিয়া ভিক্ষা বাস্ছা 

কবিলেন। এই সাধুটা কথা বলিতে পাবেন কিন্তু কাচারও সহিত দুই 
একটা কথা ব্যতীত অধিক বাকাব্যয় করেন না। ্ঠাহাকে কিছু পরসা 

দওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তিনি অন্বীকার করিলেন, এবং বলিলেন 

পডসা নিপেন নাঁ। এখানে কালীকত্বলী বাবার ধর্শালায় একবেল! 

মাত্র সদারতের নির্দেশ আছে। আমি তাতাকে আটা, ডাইল, দূত, 
কাষঠ প্রভৃতি ক্রয় করিয়া দিলাম। এই সাধুটীর স্কিত পরে বদরিকা শ্রমে 

সাক্ষাৎ হুইয়াছিল। এইভাবে ভিক্ষা! করিতে করিতে তিনি সকল স্থানে 

দমপ করিতেছেন। তিনি গঙ্গোততরী হইতে ত্রিধুগীনারারণ তইয়া এখানে 
আসিয়াছেন। ধন্ক ধর্মের পিপাঙা এবং নিঃস্বশ্বল পর্যাটন। ঠাহার 

সঠিত মাত্র একখান! কম্বল ও একটী কমণ্ডলু। 
এই পুরীতে তিন রাত্রি বাস করিতে চর়। এখানে আমর! ছুই 

রাত্রি বাস করিলাম এবং আরাম চটি ও গোরী কুণ্ড সক চার রাগ্রি বাদ 

কর! হইয়াছে। 

১৩ 
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সি পস্পা্পসি্সি 

শিস ৯ সস পিস পাস 
সি ২৯ সক সি পিন | পি ০৯ 

বেল! ১১টার সময় যাত্রা করিয়া মন্দাকিনীর সেতুর নিকট আসি 
মন্দাকিনীতে পুনবায় আচমন করিলাম। আব ভোর হইতেই রৌদ্র 
উঠির়াছে। দেখিলাম অনেক লোঁক মন্দাকিনীতে ল্লান করিচেছেন। 
পাও ঠাকুরও আমাদের সঙ্গে নঙ্গে আগিলেন এবং মন্দাকিনীর দে 
পার তইয়! তীর নিকট বিদায় গ্রণ করিলাম। 

কেদারনাথ হইতে ফিরিবার সময় দেখিলাম একদল ছাগল মাল 
বছন করিতেছে। ছে'ট ছোট থলিয়া ছাগলের পৃষ্ঠে উয় ধারে ঝুলান 
রহিয়াছে। গ্রতোক মেষ প্রায় ১৭ সের ও প্রত্যেক ছাগল গ্রায় ১২ মের 
মাল বচন করিতে পাবে। বদরিকাশ্রমের রান্তায়ও এই প্রকার মাল 
বন করিয়! থাকে । তাহার! তিব্বত পরধান্ত বাণিজ্য করে। 

মন্দাকিনী পার হই! একটা বিভ্বুত সমতল স্থানের মধা দিয়া রাস্তা । 
এখান চইতে কেদার নাথের মন্দির অতি চমৎকার দেখ! যায়। তুষাবের 
একটা খাড়া গগণম্প্শী পাহাড়ের পাদদেশে একটা সমতল স্থানের মধ্যে 
মন্দিরটী গন্তীরভাবে দীড়াইয়া। আছে। ভ্তক্তিভাবে কেদারনাগকে 
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলাম। শান্তিকেও প্রণাম করাইলাম। 

বেলা ১২টার সময় রামবাড়! চটিতে উপস্থিত হইতে না হতেই 
বইটি আদিল। এখানে একখানা চটিতে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। 
প্রমথবাবু ও তাহার পরিবারবর্গ পরে অংসিলেন তাহারা ভিজিতে তিজিতে 
আসিয়া ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। বৃষ্টি বন্ধ হইলে রওনা হুটলাম 
এবং আরামচটি আসিয়া বিশ্রাম করিলাম। গৌরীকুণ্ডের প্রায় নিকটবর্তী 
হইয়াছি এমন সময় কৃ! বলিল যে তীহার ভুত ছোড়। জঙ্গল চটিতে 
ফেলিয়া আসিয়াছে আমি তাহাকে বলিলাম আমাদিগকে গোৌরীকুও 
পৌহছাইর৷ জযামচটিতে বাইয়া তাহার ভূতা নিয়া আসিতে, কিছু 
মে স্বীকৃত হইলনা। পরে বখন প্রষধবাবুর কুলির! আলিল তখন 
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গল চটিতে কৃষ্ণার জুতা পড়িয়া আছে দেখিয়া তাছার। উঠা 
জানিল। 

আমরা গৌরীকুণ্ডে অপরাহ্ন &॥টাব সম্ধ পৌহছিলাম। আনিয়া 
দেখি মাতাকুরাণীর রারা গ্রার হই! গিয়াছে, তিনি অনেক পূর্বেই 
ধাপানে এখানে পৌহুছিয়াছেন এবং আমাদের জন্ত অপেক্ষ। 
করিতেছেন। 

গ্রমণবাবুর স্ত্রী আজ রামবাড়া হইতে এখানে আমিবার সময 
রান্থাতে পাথরে প| লাগিয়া পড়িয়া গিয়াছেন। মুখে ও পায় আথাত 
পাইয়াছেন, ঠোট ফুলিয়াছে। তাহার একজন কুলি ঝাপানওয়ালাদের 
মধ্যে ও ব্যারাধ হইয়াছে, একজনের পার বাথা ও অপর একজনের 
রদধদেশে কুলিয়াছে ও বেদনা হইয়াছে। একজন কুলির অন্থুখ ₹ওয়াতে 
প্রমধবাবু গৌরীকুণ্ড হইতে রামপুর পর্যান্থ অন্ত একজন লোক জধিক 
ম্জুবী দিয় ঠিক করিলেন। এই কুলির ব্যয় এ বারামী কুলির ভাড়। 
$ইতে বাদ যাইবে। 

২০ দিবস, ১৬ জাধাঢ-- 

ভোর «টার সময় রওনা হয়া ৮টার সমর উতরাউএয় রানা 
পনৌক গ্রয়াগের লৌহনির্শিতি সেতুর নিকট উপস্থিত হইয়া কিছু জলযোগ 

করিলাম। পরে সেতু পার হটয়া ভ্িগুণীনারারণের রান্তার চড়াই 

উঠতে লাগিলাম। প্রথমেই ঠিক খাড়া চড়াই ও জঙ্গল, মধো হধো 
কম চড়াই, এইভাবে ১/* মাইল রান! খুব খারাপ ইছার পর সমতল 

স্বাদের যধ্যে একটি ছোট গ্রাম এবং জাশে পাশে বিস্তর ভাটার চাষ। 

শাস্তি এই ১৫* মাইল চড়াই হাটি! উঠিল। আমর! ঢেকি, বেধো, ও 
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ভাট! শাক উঠাইলাম। রান্তার কিনারে অনেক জন্ষিয়াছে। শাস্তি 

জামাদের সহিত অনেক শাক উঠাইল। এই গ্রামের নিকট দিয়া 

একটি রাস্তা রামপুর চটির দিকে গিয়াছে । এখান হইতে আবার 

চড়াইএর রাস্তার শাকম্বরী দেবীর মন্দিরে আসিয়। উপস্থিত হইলাম। 

এখানে পৃজজারীর একখান! মাত্র ঘর আছে। যাত্রীদের খাঁকিবার 

স্থান নাই এবং কোন দোকানও নাই। দেবীর মন্দিরের নিকট একখ্ড 
বস্ত্রের টুকৃর! উপহার দিতে হয়। চণ্ডীতে শাকন্বরীর উল্লেখ আছে-_ 
দুর্গার রূপান্তর। পুজজারী ঠাকুর বলিলেন একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক 
এই মন্দিরটা উঠাইয়। দিয়াছেন। সুদুর হিমালরের মধ্যে বাঙ্গালীর 

নাম শুনিয়া! অপার আনন্দ অনুভব করিলাম। এখান হইতে মমতল 

ও অয চড়াইএর রান্ত। দিয়! ১1 মাইল দুরবর্তা ত্রিধুগীনারারণে 

উপস্থিত হইলাম। ০ 

্রিযুগী নারায়ণ 

ইহা! একটা বড় গ্রাম। এখানে করেখান! দৌকান ও যাত্রিদের 

বাঁনস্বানের জন্ত ঘর আছে। কালীকন্বলী বাবার একথান! বৃহৎ ছিতঃ 

ধর্মশাল! আছে। দুর হইতে মন্দির দেখা যায় না। গ্রামের একগ্রান্তে 

একটা নিযন্থানে নায়ায়ণের মন্দির | এগানে নারারণের পৃ বারমাই 

হইয়া থাকে। মদদিরটা কেদারনাথের মন্দিরের ভার়। মনিরের 
উত্তরে বন্বকৃ্, পশ্চিমে রুদ্রকুণ্ড, বিষুকুণ্ড ও সরন্থতী কুওড আছে। 
যলগিরের পশ্চিমপার্শস্থ পর্বত হইতে বিষুগন্ধ|! বাহির হইয়া এই লব 

কুণ্ডের সিভি হিলিত হইয়াছে। মনিরের মধো অষ্রধাতু নির্শিত 
উত্রীঞনার়াযণ দেব ও পার্থে লগ্বী দেবী। অন্দিরের বাহিয়ে জগমোহনের 
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মধ দিবারাত্রি ধুনী জলিতেছে। পাগ্ডার৷ বলেন এই অগ্লি তিনযুগ বাধং 

প্রজধিত রহিয়াছে। দেবাদিদেব মহাদেবের গিরিরাজের কন্তী গতর 

মত বিবাহের সময় অগ্নি গ্রজ্জলিত করিয়া যে হোমাগি কার্য মম্পয 

হইয়াছিল তাহ! আর নির্বাপিত হয় নাই! পাও! ও অন্তানত লোকেরা 

দিবারাত্রি এই কুণ্ডে কাঠ দিয়া ধাকেন। হাত্রীরাও কাঠ জর করিয়া 

ুনীতে নিক্ষেপ করেন। আমরা মকলেই কাঠ ভয় করিয়া এখানে 

নিক্ষেপ করিয়াছি। কুণ্ডের তত্য ত্রিমুগীনারায়ণের প্রলাদ। সফলেই 

সাগ্রহ এই তথ্য কপালে লেপন করিয়া আাপনাগিগকে ধধন্ট ধর্ত মনে 

করেন। বাহিরে কতকগুলি ছোট ছোট প্রন্তরের মন্গির ও দেখ শৃষ্ঠি 

আছে। আমর! দেখিলাম পার্বত্য কুলিরা অগ্স্থান হইতে পায় 

আন জমা কারতেছে, এইসব পুরাতন মন্গিরগুলিয় জীপ সাকার 

চ্টবে। মন্দিরের বাহিরে যে সব কুণ্ড আছে তাঁছাতে অনেক দাগ 

আছে, কিন্তু তাহাদের বিষ নাঈ। পাগ্ডাঠাকুর বলিলেন ধদি এই সহ 

মাপ স্পর্শ কর! যায় তবে অনেক মঙ্গল হয়। আমরা করকুে একটা 

£ইহস্ত লা মাটির ভা রং বিশিষ্ট সাপ দেখিয়াছিলাম। প্রমগবাযুঃ 

ছোট শানী তাহার গাত্র স্পর্শ করিলেন কিন্তু মাপটা অক্ষেপও করিলম। 

আমর! ক্রমাযযে দুইটা কুণডে গান করিয়া, পণ ও পার্বপের অধয 

অনুকমপ ভোজ দান করিলাম। অস্ত এই সব ভোজ পাও ঠাক 

পাইলেন। এখানকার পাণ্ডার৷ এই গ্রামেই পাকেন। এই মন্দির 

কেদারনাধের রাঁওল সাহেবের তত্বাবধানে আছে। এখান হইতে 

একটা রান্ত। জঙ্গলের ভিতর দিয় বড়া কেছার চা গঙ্গোততরীয রাস্তায় 

ভাটোয়ারী নামক স্থানে মিলিও ছইয়াছে। এই রান্তা অতান্ত চুর 

অত্যন্থ চড়াই ও উৎরাই করিতে হা এবং নিবি জালের মথো দি। 

চলিয়া গিয়াছে। তরিযুীনারারণ হইতে তাটোয়ারী ৬৭ যাই বাংখান। 

২৬ রস সি বস আত 
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ত্রিযুগীনারায়ণে অনেক ডখটা ও গোল আলুর চাষ দেখিলায। 
ডাটার বীজের আটা! প্রস্তুত করিয়া স্থানীয় লোকেরা আহার করে। 
নারার়ণের ভোগের জগত আমরা ১।* করিয়া পৃজারীকে দিলাম। হন্ধার 
সময় আরতি দেঁধিলাম। দিনের বেলা চটির ঘরে আমর! মধ্যাহরৃত 
সম্পাদন করিয়াছিলাম এবং বিকালে আমরা আমাদের তল্পিতলূপা নিয় 
ধর্মশালার দ্বিতলে আশ্রয় নিলাম। এখানে একবাতি লঠনের কেরাগিন 
তৈলের দ্রাম আট আনা। আমাদের বিছানা পত্র নিয়া কুলিরা রামপুর 
চটিতে চলিয়া গিয়াছে। আজ আর আমাদের এখান হইতে যাওয়ার 
ইচ্ছ! নাই। ধর্মশাল! হইতে আমর! সতরঞ্চি ও কমল নিলাম তাহাই 
আমাদের যথেষ্ট হইল। অন্তান্ত ধর্মশালার স্তায এখানে স্বতন্ত্র কর্মচারী 
নাই। আমাদের পাগ্ডার ভ্রাত! ধর্শশালা তত্বাবধান করিয়। থাকেন। 
তিনি বলিলেন এখানে এত অধিক যাত্রী আমে যে অল্প কবল থাকা 
সকলের সন্কুলন হয় না। আমি ও প্রমথবাবু এই গ্রন্ত ভ্বধীকেষের 
হেড আফিসে পত্র লিখিয়া দিলাম | রাক্রিতে আমাদের পাঞ্জ হংসরাম 
দাতারাম ভ্ম প্রসাদ দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। এই ত্রিষুগীনারায়ণ 
ভগবান্ শস্করাচার্য্য তপন্ত। করিয়াছিলেন। 

২১ দিবস, ১৭ আধাঢ় 

ভোর ৬।* টার সময় এখানে নারায়ণ দর্শন করিয়া যাত্রা! করিলাম। 
এখান হুইতে দুরে কেগার নাথের পর্বতি দেখাইতেছিল স্থানটা মনোরম। 
গ্রামের মধ্যে জলের পাইপ আছে। উতরাই এর রাস্তায় আমর! শীত শীত 
পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। বাদলপুর চটিতে ১*1* টার সময় 
পৌছছিয়! মধাহকৃত্য মমাপন করিলাম। এখানে জলের পাইপ আছে। 
দোকানঘারের নিকট হইতে আমর! জিনিষ পত্রের বস্তাটা নিলাম । বস্তা 



কালী মঠ ১৫১ 
সত ০৮ পপি এ সস পি সি পাস সানি পি সনি পট সি সত সত স্৯১৬ ৮ সস্টিি ০১ ১ সস ০৯ ৯ পি সপ ০৯ পি সি ৭৯৮ সি সস বত আন ০০০ 

ঠিক ভাবেই আছে। কোনও জিনিষ অপন্ধত হয় নাই। প্রমথ বাবু 

ভিন ঘরে আছারাদি করিলেন। ফাটা চটিতে একটা দোকানে আমার 

টুপিটা রাখিয়া! গিয়াছিলাম তাহা চাহিয়া নিলাম এবং সন্ধ্যার পূর্বে গা 

চটিতে পৌন্ধ্ছিলাম। 

আমর! সন্ধার সময় আরতি দেখিতে মহিষমর্দিনীব মন্দিরে বাইতেছি 

এমন সময় প্রমথ বাবুর মাতা! সাধুজ্রীকে বলিলেন “রজনী আমাদের জিনিষ 

গুলি দেখ*। ইহাতে আমার সাধুজী অতান্ত বিষণ হইলেন। প্রথথ বাবুর 

মাত! জাবিয়াছিলেন “রজনীর” আর আরতি দর্শন করায় দরকার নাই। 

আমি ঠাহাকে বলিলাম যে আমি কৃষ্ণাকে ভাকির! দিতেছি সেউ জিনিহ 

প্র দেখিবে আপনি চলুন কিন্তু তিনি আর আসলেন না। জিনিয পত্রের 

পা্ছাড়ায় থাকিলেন! 

সন্ধার সমর দুইটা ত্রাঙ্মণ বালক কেদার মাহায়া সুললিত স্বরে পাঠ 

ঝারলেন। ইপছাদের মধ্যে একজন পর্বতোপরি জামদাগি মহাদেবের 

পুন্জারীর কাধ্য করিয়। থাকেন। এই গ্রেলেটা আমাদিগকে তথায় যাইতে 

বলিলেন কিন্ত আমাদের আর তথায় হাওয়। হইল না। জামঙগাপ্রি হছ1 

দেবের পুজার জন্ত আমর! কিছু দক্ষিণা দান কারলাম। রাত্রিতে চত্তীর 

কয়েকটী শ্লোক পাঠ করিয়া প্রমথ বাবুকে বট খান দিলা ভিনি জন্গেক 

সময় পাঠ করিলেন । 
পেত শত 

২২ দ্বিবল, ১৮ জাঘাঢ 

কালী মঠ 

তোরে দুর্গা চটি পরিত্যাগ করিয়। বিউ চটিতে আসিয়া কিছু সহ 

বিশ্রাম করিতেছি এহন সময় দেখিলাম জপগর একজন হাত্রীর সহিত 



১৫২ কেদার-বদরি পরিজমণ 
এস্িি্টিএস্উর্উএস্সি 

সমস পাস সস সি রি তি 

এখানকার দোকানদার মাধোরাম ঝগড়া করিতেছে। অপর একজন 
দোকানদার বলিল যে এই লোকট! বড়ই ধূর্ত ও যাত্রীদের সহিত অনং. 
বাবার করিয় ধাকে। প্রমথ বাবুর ও আমার ইচ্ছ! ছিল উতী মঠের 
পুলিশের নিকট এই দৌোকানদারের বিষয় বলিয়৷ যাইব কিন্তু পরে আর 
তাছা হইয়া উঠে নাই। উথী মঠে বাইয়া এই বিষয়টা আমরা ভলিয় 
গিয়াছিলাম এবং পুলিশের ফারি ও উতবী মঠ চইতে অনেকটা দূরে। তল! 
বিউ চটিতে একখানা লোহার দোকানও আছে। কেদার যাওয়ার সময় 
আয় এই দোকান খান! আমাদের চোথে পড়ে নাই, সেই সময় বষ্ 
হইডেছিল এবং আমাদের মাথার ছাত! থাকাতে ডানে ও বামে বড় একট! 

দৃষ্টি পড়ে নাই। 

যে যাত্রীর সহিত দোকানদারের ঝগড়া হইয়াছে তিনি পশ্চিম দেশীর 
লোক এবং বয়স প্রায় ৫৫ হবে, তাছার সহিত ক্টাগাব পুত্র ও পুত্র বধু 
আছেন। 

ঝাঁপানওয়ালারা কালী মঠ যাইঠে অস্বীকার করাতে তাহাদের 
সহিত আমাদের ঝগড়া হইল পরে টাকার প্রণোঙনে তাহার! রাজী 
হওয়াতে আমর! কালী মঠ রওনা হইলাম। বিউ চটি হইতে এক মাইল 
চড়াইএর রাস্তার পর রাস্তা ছাড়িয়া! একটী পাকদণী পথে এক মাইল 
জলের মধা দিয়া উত্রাই নামিয়! অন্নাকিনীর কাঠ নির্মিত সেতুর নিকট 
জদিলাম। এইসেতুটা ভঙ্গ অবস্থায় আছে, কখন পড়িয়া যা তাজা 
ঠিক নাই। আমর! একজন একজন করিয়! অরি সন্তর্নে পার হষটলাম। 
পার হইয়া সকলেই কিঞি বিশ্রাম করিলাম, কেহ কেহ সান করিয়া 
কিছু জলযোগ করিয়া নিলেন। 
এই সেতু হইতে অপ্ঠ মাইল কঠিন চড়াই, রাা অতান্ত কযা, জার বৃষ 
হইলে ত কথাই মাই। এই চড়াই হইতে আবার প্রায় তিন পোয়। মাইল 

০ 



কালী মঠ ১৫৩ 

হিরা টিলার তারের
 

বাংধান একটা ক্ষুত্র গ্রামের নিকট দিয়া মামান্ত উৎরাইএর রাণ্তায় পর 

কালী মঠ। কালী মঠ একটা মমতল স্থানে কালী গঙ্গা নায়ী নদীর তীয়ে 

অবস্থিত, অপর পারে একটা ক্ষুদ্র গ্রাম। নদী পার হওয়ার জঙ্ভ দড়ির 

ঝোলান সেতু আছে । আমর! ভীম স্বজনানদা রঙ্গচারীর দ্বিতল ধর্ণশালায় 

আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। নীচের তলায় আমাদের রানার জোগাড় হইল। 

প্রমণ নাঁবু অন্ত একটা পাশ বর্তী ঘবে রান্নার বন্যোবনত করিলেন। জাময়! 

র্মশালার ছোট বাবেন্বার টোপল| টুগলী পুলিলাম। উপর তলার ষট 

থানা ধর তাহা বন্ধ, নীচের তলায় একজন ক্ষচারী থাকেন। তিনি 

মামাদিগকে কিছু কাষ্ঠ দিলেন তাহাতে বান! হইল নচেৎ এখানে কাষ্ঠ ও 

পাওয়। যাইত না। দেবী দত্ত বেদগাঠা এই ধণ্মশালার উত্তরাধিকারী, 

ভিন ভ্বধীকেশ াঁকেন। এখানে অপর *» খানা জার্ণ ₹:.। আছে ঠা! 

ভদ্র গোকের বাসেব অযোগ্য । এখানে কোন দোকান নাই। থে 

সব যাত্রী এখানে আসেন তীহারা থাবার সঙ্গে নিয়া আসেন নচেৎ উপবাস 

থাকিতে হয়। আমাদের খাবার পিনিষ সঙ্গে ছিল কিন্তু ঝাপান 

ওয়ালাদের আটটা সংগ্রহ করিতে বিস্তর বেগ পাতে চটল। আমাদের 

সঙ্গে যাহ! ছিল তাহ! দিলাম কিন্তু তাছাতে তাহাদের কুলাইবে কেন? 

নদীর ধারে শ্লোতের বেগে গম ভাঙ্গিতে ছিল তথায় হাট! অনেক সাধ্য 

সাধন! করিয়া তাহাদের নিকট হইতে গন গ্রতি অর্ধ সের ছিসাবে 

আটা ভ্রয় করি! কুলিদের দিলাম। 

আমর! স্নান তর্পণ করিয়া দেব দর্শন করিতে £ ললাহ। 

দেবত। আছেন এবং জগমোহনে একটা কুণ্ে ধুনী জলিতেছে। পূজারী 

ঠাকুর বলিলেন তিন যুগ যাঁবং এখানে এই ধুনী জলিতেছে, কখ
নও নির্বাপিত 

হন নাঁই। আমর! কগালে তত্ব লেপন করিলাম এবং কিছু গে করিয়া 

আনিলাম। অপর একখান! মন্দিরে গ্রপ্তরের কালী মুস্তি। জর ৪ ২৩ খান! 

মন্দিয়ে নার! 



১৫৪ কেদাঁর-বদরি গরিজমণ 
স্পাই বা 

ছোট ছোট মন্দির আছে তাছা বীর্ঘ অবস্থায় আছে। ভৈরবের অনদিরে 

ছাগ, মহিষ বলি হইয়া থাকে। কতকগুলি শৃঙ্গ বাহিরে ঝুলান আছে। 

গ্রাঙ্ঈপের মধ্যভাগে একথানা ছোট ঘব তথায় দেবীর গীঠ এখানে 

যন্ত্র আছে, তাঁহ! একথান! তামার আবরণ দ্বার! আচ্ছাদিত। কৃষ্ণইশীর 
রাতে ঢাকুনি সড়াইয়া পৃজ! হইস্আা থাকে। এই স্থানটা অতা 
মনোরম, চারিধারেই পর্বতমালা, সাধুক্জী বলিলেন তগন্তার উপযুক্ত 

স্থান, আমার মনেও তাহাই হইলা। কিন্তু পরিতাপের বিষন্ন ধাত্রীরা 

এ রাস্তায় বড় একট! আসেন না। কালীগঙ্গার অগর পারে পর্বতের 

উচ্চশিখর দেশে কালী শিল' আছেন। প্রবাদ তথায় চণ্মুণ্ড বধ 

হইাছিা। 

মধ্যমহেশ্বর 

মধামহেশ্বর পঞ্চ কেদারের এক কেদার। যাত্রীরা এখানে প্রায় 

কেহই যান না রাস্তা ভয়ানক কঠিন, কালীম$ঠ হুইয্বা যাইতে হয়। 

তীহারও কেদারের ছ্টায় ছয় মাস পুজ| ৮ইযা থাকে বাকি ছয়মাস 

শীতের সময় উতধী মঠে হইয়া থাকে। সেই সময় অধা মহেষ্বরের 

যৌপানিশ্মিত মৃহিটী ১৮ মাইল দুরবর্থী উত্ধী মঠে আনিত হইয়া থাকে 
কেবল গ্রন্তয়ের লিঙ্লটা তথায় থাকে । এই মাদার চৌথাত্বা নামক 

পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত। এই পর্বত সমুদ্রবঙ্ষ হইতে ২২০, 

হইতে ২৩০৯৯ ফিট উচ্চ। উধী মঠের রাজপুতের! তাহাদের প্রথমা 
কন্তাগুলিকে অধামহেশ্বরকে উৎসর্গ করিরা দেন। এই কন্তাগুলি 

পরে পুজারীদের উপপত্ধী হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত কুপ্রথা এবং 
াহাতে একেবারে বন্ধ হইয়া যায় তাহাই কর! উচিৎ! 



মধ্যমহেশর ১৫৫ 
সিএস 

আমর! আহারান্তে অপরাহ্ন 8॥* ঘটিকার সময় রওন! হই! পূর্ব 
রাস্তায় মন্দাকিনীর সেতু পার হইয়! অন্ত এক জঙ্গল রাস্তার এক বিস্তৃত 

উপত্যকার মধ্যে আসিয়। পড়িলাম। এত বড় উপত্যাক! আর কোথাও 

দেখি নাই, এখানে ধান্ত ও কায়নের চাষ এবং এই মাঠের মধ্য দিয়া 

রাস্তা, মধ্যে মধ্যে বিস্তর কচুর গাছ, আমর! কিছু কচু শাক উঠাইয়! 

নিলাম। সন্ধার সময় নাল! চটিতে উপস্থিত ইইলাম। এখান হইতে 

একটা রাস্ত। গুপ্তকাণী এবং অন্তটী উতী মঠ গিয্াছে। গ্রাথের 

মধ্যেই চটি। 

সালল1 চা--আমর! যে ঘরে রাজিবাসের অন্ত আশ্রয় নিলা 

তাহার সম্মুথে গ্রামবানীদের খর এবং অনেক তরী তরকারীণ গাছ 

দেখিলাম, ছিম, বেগুণ কাঁচামরিচ ইত্যাদি । স্থানটী সমতল, এখানে 

আসিয়া সুদূর বঙ্গদেশেয শ্তামল শস্ত পরিপূর্ণ ক্ষেত্রের কণ! মনে পড়িল। 

একজন লৌক তামার পাতে ব্রিযুগীনারায়ণের মুি অস্িত করিয! বিক্রয় 

করিতেছে, পয়সায় একখান! । আমি করেকথানা ক্রয় করিলাম। 

রাত্রিতে মাতাঠাকুরাণী খিচুরী পাক করিয়৷ দিলেন তাহাই আছার 

করিয়। শয়ন করিলাম। এখানে ললিতাদেবীর ও মহাদেবের মন্দির 

আছে। অনেক প্রাচীন মন্দিরের ভগ্রাবশেষ এখানে দেখিতে 

পাওয়া বায়। 

আমার বে ছই জন কুলি আছে তাারা উী মঠের ওধারে আর 

বাইবেনা, তাই রাম্তাতে কুলি ভালান করিতেছি । একজন এই চটিতে 

পাইলাম তাহার বাড়ী গঙ্গোত্তরীর দিকে । তাহার সহিত চটিগরালাকে 

দিয়া লিখাপড়! করাইলাম। মেহেলচৌরী পর্যন্ত ৩০২ টাক। মণ 

হিসাবে ঠিক হইল। 



১৫৬ কেদার-বদরি পরজ্রিমণ 
শামিম পপ পিসি পপ সি প্লিস? 

উখী মঠ 
২৩ দ্রিবস, ১৯ আধাঢ়-_ 

সকালে রওনা হইয়! উতরা্এর রাস্তায় মন্দাকিনীর লৌহনির্শিত 

সেতু পার হইয়া বেলা! ৯টার সময় উতী মঠে পৌহুছিলাম। রান্তাতে 
অনেক ঢেকীর শাক উঠাইলাম। কয়েকদিন যাবং ডাল আর শাক অন 

আহার করিতেছি। আলু কোথাও পাওয়া যায় না। 

মন্দাকিনীর পুল পার হইয়! এক মাইল চড়াই উঠিতে হয় পয়ে 
উতী মঠ। আমর! যে ঘরে আশ্রয় নিলাম তাহা পূর্বে ধর্মশাল! ছিল 

দন্ত এখন তাহ! এখানকার পোষ্টমাষ্টারের অধীন, তিনি এই ধরটা খরিদ 

করিয়! রাখিয়াছেন। তাঁহার দৌকান আছে, আমর1 তথায় জিনিষগত্র 

ক্রয় করিলাম। প্রমথবাবু অন্ত দোকান হইতে জিনিষ আনিতে যাইয়া 

তাহার নহিত কিছু বচসাও হইল। বাহার ঘরে থাকিতে হইবে তাহার 

নিকট হইতে জিনিষপত্র ক্রয় করিতে হইবে, নচেং থাকিতে দেয় না। 

এখানে ৮১৭ খানা দৌকান এবং ঝরণার জলের একটা বাধান কুও 

আছে। উথী মঠের অধিবাসীরা সেখান হইতেই জল নিয়! থাকে। 

এখানে পৌহুছির। ঝাঁপানওয়াল! ও কুলিদের বিদায় করিয়! দিলাম। 
আমর ল্গানান্তে দেবতা দর্শনে চলিলাম। 

উী মঠে রাওল সাহেবের হেড. কোয়ারটার। তিনি এখানে ও 

গুগুকাণী উভর স্থানেই থাকেন। উধী মঠ, গুপ্তকাশী, কালী মঠ, 

মধামহেস্বর, ত্রিধুগীনারায়ণ ও কেদার প্রভৃতির উপর রাওল সাহেবের 
আধিপতা আছে। 

আমরা একটী বৃহৎ তোরণের ভিতর দিয়! যঠ বাড়ীতে প্রবেশ 
করিলাম। এই তোরণের উপর লাল ও কাল রঙের কাষ্ঠনির্শিত 



উত্থী মঠ ১৫৭ 
বস্তি পিসি পি বসা অং শা সা, পণ সত 5 ০০০০০ 

হাতীওয়াল! কানিশ। তোবণ পার হইয়! একটা প্রাঙ্গণে পড়িতে হয়। 

এই প্রাঙ্গণের চতুদ্দিকে যাত্রীদের থাকিবার পর এবং মধ্যন্থলে একটা 

বুছং মন্দির আছে। মন্দিরের মধো ওঁকারনাথ শিবলিগই প্রধান 

দেবতা, ত1 ছাড়! আরও অনেক দেবতা আছেন। ওকারনাথ বহাগেবের 

|লঙ্গমূির পশ্চাৎভাগে মানধাত1 মহারাজের প্রতিমূ। মন্দিরের বাছিয়ে 

প্রাঙ্গণের একপার্ে একটী ছোট কুঠরীতে আ'নরুদ্ধ ও উযায় 

মৃ্তি। একন্থানে পঞ্চপাওৰ ও ড্রৌপদীর মুঠি আছে। অন্যদিকে একটা 

বড় প্রকোষ্ঠে অনেকগুলি শিবলিঙ্গ এবং অপরস্থানে অনিরুদ্ধ, উহ, কু, 
বলরাম, প্রাছুয়, চিত্রলেখা, গঞ্গা, পঞ্চ কেদার প্রভৃতি দেবদেবীর দু 

আছে। এস্থানে মান্কাত| তপত্যা করিয়াছিলেন 'থ! অনিকদ্ধের স্ত্রী এবং 

বাগ রাঙার কন্তা। তিনি এস্বানে তপন্ক। করিয়াছিলেন বলিয়া এইপ্বানের 

নাম টা মঠ হইয়াছে । নবহূর্গা ও নবদেবীর ও মুঠি আছে। প্রাঙ্চণের 

একধারের একটা ঘরের মধা দিয়! একটা সন্তীর্ণ রাস্তায় রাওল সাঙ্েষের 

গদ্ধি আছে । এখানে কেদারনাথের এক মুঠি আছেন। শীতের ছর হাস 

এখানেই পৃ্ধ| হইয়। থাকে । রাওল সাহেবের ৰাড়ীটা প্রকাণ্ড খিল 

এবং অনেক গ্রকোষ্ঠে বিভক্ত | মন্দিরের কর্ণচারীর! আমাদিগকে 

বন্বের সহিত সকলম্থান দেখাইলেন। 

মঠের বাহিরে একটী প্রাঙ্গণের মধ ১৯১২টা প্রাচীন সমাধি ব্য 

আছে। এইগুলি অনেক পূর্বেকার রাওল সাহেবদিগের সম্াধি। 

এই সমাধিস্থানের নিকটে হাম্পান্তাল তথায় একজন সব এদিকে 

সারজন ও একজন কম্পাউগ্ডার খাকেন। প্রমখবাবু সাধুদী, শান্কি ও 

আমি বিকালে হাম্পাঠাল দর্শন কর্রতে নিয়াছিলাম, ডাক্তারের সহিত 

দেখা হইল ন| তিনি গুপ্ন্ভাশী যোগী দেখিতে গ্িয়াছেন। কম্পাউগ্াঁয় 

আমাদিগকে অনেক খাতির বত্ব করিলেন। তৈল রাখিবার জন্ত আমি 



১৫৮ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 

একটা! শিশি চাহিয়া! আনিলাহ। এখানে গ্রাম্য ডাকখর ও পুলিশ ফাঁড়ি 

আছে। উধী মঠ হুইতে গুপ্তকাশী প্রভৃতি স্থান সমুহের দৃশ্ত অভাঙ 

মনোরম । 

এখান হইতে ৬ মাইল উত্তর পূর্ব কোণে “দ্িউরীতাল* নামক একটা 
হা? আছে। বদরীনাথ হইতে উত্থী মঠ পর্থান্ত যে পর্বতের জাঙ্গাল 

আছে তাহার উপর সমুদ্র বক্ষ হইতে ৮০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। এই 

হদের পরিধি ৮** গজ, ইহা প্রায় ২ মাইল দীর্ঘ ও অর্ধ মাইল গ্রন্থ । 
দের কোনও অংশ অগভীর নহে, তবে উত্তর দিক অত্যন্ত গভীর ।, 
তুষার মণ্ডিত কেদার ও বদরীনাথের পর্বতমালা এই হুদের জলে 

গ্রতিবিদ্বিত হইতে দেখ! যায়। হূদ হইতে বাদরীনাথের পর্বত ১৫ মাইল 
দুর হইবে। এস্ানের দৃশ্য এপ্রকাব মছান যে হিমালয়ের মধ্যে আর 

কোথায় এমনটি নাই। 

বিকালে বৃষ্টি হইতেছে। কুলির জন্ত অনেক লোককে জিজ্ঞাসা 

করিলাম কিন্তু পাওয়! ঘাইতেছেন!। এখানে একজন পাবনা জিলার 

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের সহিত দেখ। হইল ইহার নাম ক্ষিরোদ]। ইহার 

সঙ্গে একটী আত্মীয় স্ত্রীলোক আছে, সে এখন এখানকার হাম্পাতালে, 

তাহার পায় ঘ। হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে--তাহাকে দেখিয়। বড়ই 
কষ্টবোধ হুইল। 

পার্বত্য রাস্তায় খালি পায় চলিতে চলিতে প| ক্ষত বিক্ষত হইয় গিয়াছে। 

এই স্ইটী শ্রীলোক অনেক তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়াছে, এখন তাহারা 

কেদ্বার়নাথ দর্শন করির| বদরিকাশ্রমের দিকে বাইতেছে। যেখানে 
মানত আছে তথার ভিক্ষা করিয়া থাকে। হাম্পাতালে জামর! ধখন 

্ীস্ত্রীলোকটিকে দেখিতে গেলাম তখন আমাদিউক দেখিয়া সে কাছিতে 
লাগিল। আমর! তাহাকে বংকিকিং লাহাধ্য করিয়। তাহার নিকট 



উতী মঠ ১৫৪ 

খর 

বিদায় গ্রহণ করিয়। আদিলাম। তাহার সহিত আর এজীবনে দেখা 
হইবেনা, এখন সে জীবিত 'আছে কি না জানিনা! আর ক্ষীয়োদা 

আমাদের সঙ্গে বদরিকাশ্রমে নারায়ণ দর্শন করিয়া প্রযথবাবুর নিত 
নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত আসিয়াছিল পরে সে তাহার বাড়ী চলি গিরাছে। 

ক্ষিবোদা প্রমথবাবুধের বাসনপত্র পরিষ্কাব করিয়া! দিত এবং তীাহায়ই 

খরচে নারায়ণগঞ্জ পর্যান্ত আসিয়াছিল তিনি মনে করিয়াছিলেন তাগাকে 

“ঝি করিয়া! রাখিবেন কিন্তু তাচা আর পারেন নাই। তিনি পরে 

আমাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন *ট্রামতী ক্ষিরোদ! গত ত্রয়োদশী ছিন 

এখান হইতে তাহার ভ্রাতার বাড়া পাবনা জিলায় চাটম্কর গ্রামে গিনাছে, 

আর আমিবে বলিয়। বোধ হয় না, অবথ! আমার কতকগুলি টাকা 

বায় হইল।” 

মন্ধার সমর পুনরায় এখানকার চৌধুরীর নিকট যাইয়া মেছ্লেচৌরী 
পর্য্যন্ত ৩২২ টাকায় ত্রিশ সের ছিসাবে একজন কুলি ঠিক করিরা লিখা 

পড়। করিলাম। ছাপান ফরমে লিখা পড়! ৫ইল। চৌধুরী ইছার 

বাৰদে আমার নিকট হইতে ৮* আনা ও কুলির পিকট হইতে ৮* 

আন! পাইল। 

২৪ দিবস, ২ জাধাঢ়-- 

প্রত্াষে রওন| হর চড়াইয়ের রাস্তার কিছুদূর অগ্রসর হইতেই 

দেখি একখানা ছোট রকমের পাকা ঘর। পুনিলাম ইহা পুলিশের 

ফাড়ি। এখান হইতে অল গল্প চড়াই এবং পথিপার্ষে গ্রাম। গ্রাম- 

বাসীদের নিকট আমর] কাচকলা ও মোচ! ক্রয় করিতে চাহিলাহ 

কিন্তু তাহার! কিছুতেই বিক্রন করিলে না। প্র বাবু তাহার তাক 

লঠনট| মেরামত করিতে বাইয়া আমাদের পিছনে পড়ি গেলেন, 
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সি পাটি 

অনেক গড়ে আদা আমাদের সহিত যোগ দিলেন। আমার 
মাতাঠাকুরাণী গ্রমথ বাবুর পরিবারবর্গের সহিত হাটিয়া পূর্বে চলিয়া 

গিয়ছেন। তাহার ৬* বংসর পার হইয়া গিয়াছে তবুও তাহার 

মনের জোর কমে নাই) 'নচে তিনি এই কঠিন রাস্তায় কখনই 

ঠাচিতে পারিতেন না। শুধু কি হাটা, এই কঠিন পরিশ্রমের গর 
আবার চটিতে যাইয়! রাম! করিতে হয়। দিবসে তিনি একদিনও 

যধ্যাহফ ভোঞনের পর শয়ণ করেন না। আহারে পর টোপ্লা 

টুপলী বীধিয়া আবার রওনা হই। ধন্য তীহার কঠোর পরিশ্রম 

এবং নারায়ণ দর্শনের জন্য মনের ব্যগ্রতা। তিনি আমার সঙ্গে না 

থাকিলে আমার হিমালয় ভ্রমণ সপ্পূর্ণ হইত না এবং খাওয়া দাওয়ার 

জন্ত অত্যন্ত কষ্ট পাইতে চইত। তিনি সঙ্গে থাকাতে আমার কোনই : 

কষ্ট হয়নাই। বছু দিবস শাকভাত খাইয়াছি অন্ত কোন তরকারী 

পাই নাই। সেই শীকভাতের কি অমৃত আম্বাদন তাহ! কখনই 

ভুলিতে পারিৰ না। 

আমর! প্রায় সমতল ও মধো মধ্যে সামান্ত চড়াইর রাস্তা দিয় 

চলিতে আরম্ত করিলাম। একখান! চটি দেখিলাম ভঙ্গ অবস্থায় 

পড়িয়। আছে। ইহার পর আরও কিছুদূব অগ্রসর হইয়া গণেশ চটির 

নিকটৰত্তী হইয়াছি এমন সময় দেখিলাম একজন লোক আমাদিগকে 

দেখিয়া! খণ্টা বাজাইতেছে। নিকটবর্তী! হলে সে লোকটী গ্রণামী 

চড়াইতে বলিল এবং আমাদিগকে একটুকু চিনির মরন চরণামৃত 

বলিয়! প্রসাদ দিল। আমি আর প্রণামী চড়াইলাম ন। আর দাঁধুজী ত 
মিঃস্বত্বল। তিনি পয়সা কোথান্ব পাইবেন? 

গঞ্জেস্প--চটিতে ২ খানা ঘয়। একথান! খালি পড়িয়া আছে আর 

একখানাতে দোকান। গরম মহিষহ্ধ ক্রয় করিয়া আমর! পান 
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০৯৯৮ ৯৯ ৯ বস সাপ জা 

২৩৬, সপ ২ ৯ পিসপিস্িশ্সশি 

করিলাম। এখানে প্রায় অর্ধ ঘণ্ট! বিশ্রামান্তে পুনরায় চলিতে আরম 

করিলাম। 

কিছু সময় পর আমার বাহের বেগ হইল। আমার সঙ্গের 

পাসটাতে এক গ্লাস জল নিয়! কিছু দুবে একটা মোড়ের আড়ালে 

গিয়া বসিলাম। প্রমথ বাবু পিছনে আমিতে ছিলেন আমি কৃষ্চাকে 

বলিলাম এই রাস্তায় আর কাহাকেও আলিতে দিখে না। শৌচকার্ধেয 

এগ এপুলমনিয়ামের গ্রাসটা ব্যবহার করিতে দেখিয়া গ্রহ বাধু বলিলেন 

“আপনার এই গ্লাসে আর জল খাইব না।” আমি বলিলাম “সাধুজী ত 

কাহার কমণ্ডলু সমস্ত কার্ষেযই বাবহার করেন তাঙাতে ফেন জল খান।” 

তিনি বণিলেন প্পিভলের জিনিধে কোন দোষ নাট।” এট ভাবে 

আমর! পরমানন্ রাম্ত। অতিক্রম করিতে আরস্ত করিলাম। রান্তাতে 

আহব। অনেক ঢেকির শাক টঠাইলাম এবং উতরাইএর রাস্তা 

র্ণ। চটিতে আসিয়! মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিলাম। 

দুপণি-_ এখানে ৪।৫ থানা ঘর আছে। একজন ধোকানধার। 

শাহাব নিকট উৎকৃষ্ট মহিষ দধি ক্রয় কা্রলাম | চটির পাশ দি 

আকাঁশগঙ্গ। প্রচণ্ড বেগে চলিয়া যাইতেছে। নদীর জল একটী 

নালা কাটিয়৷ চটির ঘরের ভিতব দিয়াই গিয়াছে। আছর এই জলে 

স্নান ও রন্ধনাদি সমাপন কবিলাম । 

আকাশগঙ্গ। তুঙ্গনাথের পর্বত ছইতে বাতির হইয়াছে । জপরাহ 

৩টার সময় আবার রওন! হইলাম । 'আকাশগঞ্জার উপর দিয়া একখানা 

কাঠ ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাঁহাতেই সকলে পার ছইয়! বান। আর 

একট! রশির বোলাও আছে। প্রমথ বাবু ও আমি এই রশির বোল! 

দিয়াই পার হইলাম। ইহার পরে প্রায় অন্ধ মাইল তীহণ খাড়। চড়াই। 

পরে আর চড়াই নাই। নিকটে গ্রাম। 

১১ 
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স্পা সিসি সস সস সি সি হন 

বো্টাবোদা চটিতে পৌহ্ছিয়। দেখিলাম সকলে বিশ্রাম 
করিতেছেন। আমর! ঝরণার জল পান করিয়া পিপাস! দূর করিলাম। 

এই চটির ১ মাইল পর হইতে আবার চড়াই আরম হইল। 
এইবার ভীষণ জঙ্গল, দিনের বেলাতেই অন্ধকার । মুষলধারে বৃষ্টি 

আর্ত ছইল। আমরা তিজিতে ভিজিতে পৌখিবাতা। চটির 
একট! খালি ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম। আমাদের প্রায় সমস্ত কাপড় 

চোগড় ভিপরিয়! গিয়াছে। এই চটিতে অনেকগুলি ঘর। তখনও 

বেল! আছে, বৃষ্টি বন্ধ হইল, আমর! আবার রওনা হইলাম। এইবার 

চড়াই ও তীষণ জঙ্গগ, এইভাবে ২ মাইল পর গোকুল চটি। রওনা 

হইবার পর আবার বৃষ্টি আরস্ত হইল। নিকটে আর কোথাও 

গ্রাম নাই আর কোন লোক জনের মাহত ও রাস্তায় দেখা হয় না। 

কুলিরা পিছনে পিছনে আমিতেছে। মাতাঠাকুরাণী, শাস্তি, কৃষ্ণা, 

সাধুজী ও আমি এক সঙ্গে চলিতেছি। প্রমথ বাবুর! আমাদের প্রায় 

১৫1২৭ মিনিট পুর্বে চলিয়া গিয়াছেন। 

গোন্ুুল-_ আমর! যখন গোকুল চটিতে উপস্থিত হইলাম সন্ধা! 

তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং অন্ধকার রাত্রি। এই চটিতে 

ছোট ২ খান! মাত্র ঘর; একখানা ভাঙ্গ! আর একথানাতে 

দোকানদার আছে, তা্ধার ঘরেও জল পড়ে। খণ্ডের চাল এবং 

পাথরের দ্েওয়াল। চটির ঘরের একধারে মহ্ষ থাকে ও ঘাসে 

পরিপূর্ণ। এখানে পৌহছিয়! দেখিলাম প্রমখ বাবুর এখানে নাই, 
তাহার চৌবাত্ধ। চটিতে চলিয়া গিয়াছেন। আমি বলিলাম এই 

বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকার রাজ্িতে আর অগ্রসর হইতে পারি না। চতুর্দিকে 

ভীষণ জঙ্গল এবং একটি শিগুছেলে সঙ্গে আছে। মাতাঠাকুরাণী 

এবং সাধুজীও আর অগ্রসর হইতে রাজী হইলেন না। আমাদের 
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বিবান৷ প্রভৃতি অনেক ভিজিয়! গিয়াছে, সাধুজীর কাপড় কল 
সমস্ত ভিজিয়াছে। তীঙ্জাকে আমাদের একখান! অর্ধপিক্ত কথন 
দিলাম। দোকানদার বলিল মে পুরী তৈয়ার করিয়! দিতে পারে। 
মামাদদের অর্ডার পাইয়া সে পুরী তৈয়ার করিল, এক টাকা সের। 

মাধুজী ও আমি তাহাই আহার করিয়। শয়ন করিলাম। প্রমথ বাবুর 
একজন কুলি এই চটিতে পৌহ্ছিয়াই গুঁইরা পড়িল। তাছায় 
পেট মতান্ত ব্যাথা করিতেছে তাহাকে বধ দিলাম কিন্তু তাহাতেও 
তাহার গীড়ার উপশম হইল না, সে প্রায় সমস্ত রাত্রিই গে গে 
কবিয়! কাটাইল। 

২৫ দিবস, ২১ আষাঢ-_ 

সকালে গাত্রোখান করিয়৷ দেখি কুলিটা এখনও কবল মুড়ি দিয় 
পড়িয়া আছে। সে বলিল ধে আর চলিতে পারিবে না, তাহাকে আর 
কিছুতেই উঠান গেল না। এখন প্রমথ বাবুর জিনিষপত্রের গাটুরীটা 
কাহাকে দিয় নিয়া যাই ইহাই আমরা ভাবন| করিতেছি, এমন সময় 
এককন ফোক চটিতে আসিল, সে মহিষ চরার়। তাহাকে বলিলাম 
এই গাটুরীট! সামনের চটিতে পৌহ্ছাইয়৷ দিলে তাঁহাকে আট জানা 
পঞ্স| দিব, সে রাজী হুইল। মাতাঠাকুরাণীকে আগেই রওনা 

করিয়। দিলাম । আমি [জনিষপত্র বীধিয়। রওনা হইলাম। এখান 

হইতে অদ্ধমাইল চড়াইএর পর পুরন চটি। 

পুরন- আমরা তথায় উপস্থিত হইবার পূর্বেই এ কুলিটা চটিতে 
মোট রাখিয়া ফিরিয়া আমিতেছে। তাহার মন্ত্রী দিয়! তাছাকে বিদায় 
করিলাম। দে বলিল চটিতে কোনও বাবু নাই। আমরা চটিতে 

পৌহছিয়া দেখি মাতাঠাকুরাণী তথায় অপেক্ষা করিতেছেন । এখানে 
কোন কুলি না পাওয়ার সাধুজীই মালের জিগ্মায় থাকিলেন। তিনি 



১৬৪ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 

অত্যন্ত আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে তাহার আর তুঙ্গনাথ দেবকে 

দর্শন হইল না। আক্ষেপ হওয়ার কথাও বটে। প্রমথ বাবু ত আব 

একটুকুও 'ভাবিলেন না। তিনি মনে করিয়াছেন যখন সাধুজী সঙ্গে 

আছেন তখন তাহার মাল আর হারাইবে ন। 

চৌবাত্ডা_মামরা চটিতে উপস্থিত হইয়া কিছু জলফোগ 

করিয়া বিশ্রাম করিতেছি এমন সম্নয় একজন কুলি পাইলাম। 

তাাকে ভীমগোড়া খ্র্মযন্থ তিন টাকায় চুক্তি কবিয়! দিলাম । 

পুপ্নন চটিতে যাইয়া মাল আনিবে এবং ভীমগোড়াতে পৌহুছাইয় 
আমাদের অপেক্ষায় থাকিবে। আমরা তুঙ্গনাথ দেবকে দশন কবিয়! 

ভীমগোড়াতে যাইব। তখন দে তাহার মজুরী পাইবে। আমাদের 
কুলিরাও ভীমগোড়াতে যাইয়া অপেক্ষা করিবে। চৌবাত্ব। চটিগে 

অনেকগুলি ঘর আছে। তুঙ্গনাথ যাওয়ার পূর্বে এখানে সকলেই 

বিশ্রাম করিয়া থাকেন। এখানে কয়েকথানা ধর্মশালা আছে_ 

অহলাবাই, গোয়ালিয়ব ও ইন্দোরের রাজন্তবর্গের ও সরকারী এই 

৪ খানা ধর্মশালা। ২৩ খান! দোকান দেখিলাম । একটা সমতল 

স্থানে এই চর্টিটা অবস্থিত। নিকটে জলের ঝরণা। চটির নিকট 

হইতে ছইটী রাস্তা বাহির হইয়াছে । একটী (বাম ধাবেব) 

তুঙ্গনাথের ও তঅপরটা (ডান ধারের) ভীমগোড়া চটির। এখান 

হইতে নীচের মৃশ্ত অতীব হুন্দর। এই চটি হইতে ৩ মাইল চড়াইএর 

পর প্রীপ্রঞতু্গনাথ দেবের মন্ির। মামব! অল্প অল্প চড়াই দিয় চলিতে 
আরম্ত করিলাম। রান্ত। বেশ পরিষ্কার অল্প দিন হুইল মেরামত 

হইয়াছে। শান্তি কাণ্ডী হইতে নামিয়। হাটিতে আরম্ভ করিল। চটি 

হইতে এক মাইল রাস্তা বেশী কঠিন নয়; মধ্যে মধ্যে সমতলস্থান 

এবং বছ বরাট বৃক্ষ, ইরাজীতে ইহাকে £০০৭70700 বলে। 



তুঙ্গনাথের রাস্তায় ১৬৫ 
৭৮ সপ ২ পাস্পাস্দিপিস্পাস্পিিসপসীস্সিক সা সপাসমপাস্সিপসপাসপিস্সিসস্পসসিপ সপ স্পি পাপা রি 

পাস স্ট্রিপ আসবি 

এই প্রকার বৃক্ষ কেদার ও কালীমঠের রাস্তায়ও অনেক আছে। কন্ত 

এখানে ষে প্রকার অগণিত এ গ্রকার আর দেখিনাই। তোড়ার 

সায় অনেক রক্কবর্ণ পুষ্প ফুটিযা আছে, কোন কোনটা! আবার 

পকাইয়। গিয়াছে । ইহা রক্ত আমাশয়ের একটা ওধধ। আমি 
ও কৃষ্ণ অনেকগুলি পুষ্প সংগ্রহ করিয়! শাস্তির কাণীর মধ্যে রাধিলাম। 

শান্তিও অনেকগুলি কুড়াইল। এই সব বৃক্ষের তলদেশ বেশ 

পৰিষ্কার; শুষ্ক পত্র ব্যতীত অন্ত কোনও গাছ গাছড়! নাই। আরও 

কিছু দূর যাওয়ার পর দেখিলাম কুলির! রাস্তা মেরামত করিতেছে। 
কলিকাতার কয়েক জন ধনী মাড়োয়ারী মহাজন এই তুঙ্গনাথের 

রাস্তা মেরামত করিবার জন্য অনেক টাক দিয়াছেন। তৃঙ্গনাথে 

উপস্থিত হইয়। দেখিলাম পাণ্ডাদের মধ্যে আবার ছুই দল হইয়াছে 

এবং রাস্তার খরচ সম্বন্ধে গোলমাল বাধিয়াছে। সেই সব বিষয় আর 

এখানে লিখিব না। 

একগ্নাইল পরে রাস্ত। ক্রমশঃ কঠিন হইতে আরপ্ত করিল এবং 

স্থানে স্থানে ভীষণ চড়াই, মধ্যে মধ্যে আবার অঙ্প সমতল স্থানও আছে। 

এই এক মাইলের মধ্ো বিস্তব জঙ্গল, পরে আর জঙ্গল নাই। প্রস্থরের 

নাধান একটা স্থানে বসিয়া আমর! অনেক সময় বিশ্রাষ করিতে 

লাগিলাম। এত চাড়ইতেও আমাদের তম বাহির হইডেছে না। 

আমরা এখান হইতে পশ্চাঙ্দিকে পর্বত শৃঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই 

দেখিতে পাইতেছি না। এই শৃঙ্গগুলি ঢেউ খেলিতে খেলিতে চলিয়া 

গিয়াছে। এখান হইতে রওনা হইয়। দেখিলাম রাস্তার উততয় পার্খে 

অসংখা নানা রং বিশিষ্ট হুচ্ধর হর পুষ্প লত! পাতার মধ্যে ফুটিয়া 

আছে। মাতাঠাকুরাণী, শাস্তি ও আমি অনেকগুলি ফুল উঠাইলাম। ইছার 
পর আর বুঙ্ষ নাই রাস্তার উতয় পার্থে কেবল লতা পাত| ও ঘাস। 



১৬৬ কেদার-বদরি পরিজমণ 

মধো মধ্যে চড়াই ও মধো মধ্যে সমতল । আমর! অত্যন্ত রাস্ত হইয় 
পড়িয়াছি, মাতাঠাকুরাণী আর চলিতে পারেন না, তিনি বারংবার বলিতে 

লাগিলেন এটবার বুঝি প্রাণ যায়। মনে হইতে লাগিল আমর! হরে 
উঠিতেছি। এক স্থানে একটা প্রকাণ্ড পাথরের উপর শুইয়া পড়িলাম, 
আর ত পা চলে না। রাস্তার অদূরে কয়েকটা গহ্বর দেখিলাম। 
ইহার উপরে বেড়া আছে। এই পর্বত আগ্নের় পর্বত, কোন সময়ে 
এইসব গহ্বর হইতে ভীষণ অগ্নাৎগাত হত কিন্তু এখন নির্বাপিত 
অবস্থায় 'মাছে। ভবিষ্যতে যে হইবে না! তাহা কে বলিতে পারে ? 

আকাশ পরিষ্কার থাকিলে কেদারনাথের ও বদরীনারায়ণের পর্কাত- 

মাল! এখান হইতে দেখা যায়। উভয় পর্বত শিখর দুইটার মধো 

প্রায় ১* মাইল ব্যবধান। সমুদ্রবক্ষঃ হতে কেদাবনাথের শুঙ্ 
২২৮৫৩ ফিট ও বদরীনারায়ণের পর্বত শৃঙ্গ ২২,৯০১ ফিট উচ্চ। 
বদরীনারার়ণের পর্কতমালাকে চৌথাম্বা পর্বতও বলে। চৌধান্থ 
পর্বতের শিখরে নির্বাপিত আগ্নেয় গিবিগহ্বর আছে। তুঙ্গনাথ 
চকজ্জশিল! নামক গিরিশৃঙ্গের উপর অবস্থিত এবং পঞ্চ কেদারের মধ্যে 
এক কেদার। চন্ত্রশিল! শৃঙ্গ সমৃদ্্রবক্ষঃ হইতে ১২,৯৭১ ফিট উচ্চ। 

আমাদের রাস্ত। আর শেষ হয় না, মনে হইতে লাগিল নিকটেই 
চড়াইএর উপর মন্দির কিন্তু যখন চড়াইতে উঠি তখন আর কিছুই দেখা 
বায় না। কুয়্াসাতে আকাশ আচ্ছন্ন। 

তুঙ্গনাথ 

কিছু দুরে থাকিতে যখন মন্দির ও তৎসংলগ্ন ঘর বাড়ী দেখিলাম 
তধন আনন্দে আত্মহারা হইয়। গেলাম। মাতাঠাকুরাণী, শাস্তি ৪ 
কফ অল্প বাবধানে ছিল, আমি আগে আগে চলিতেছিলাম। চিৎকার 
করিয়! বলিলাম “মা, এই যে মন্ির”। মনরে হাইঞে রাস্তায় 



তুঙনাথ রি 
২০০০স৯০৬ প্ িস্সসসসিসসসিস্মসিস্স সিসি ৯ ৯ সস সাপ তসসসি স্সসসিস্ 

দেখিলাম আকাশগঙ্গার জল পর্বতের উপর হইতে ঝর ঝর করিরা 
একটী কুণ্ডের মধ্যে পড়িতেছে, স্থানটা পাথর দিয়! বাধান। এখান 

হইতে মন্দির পর্য্যন্ত ছইধারে পাক! ঘর, তাহাতে ছোট ছোট গ্রকোষ্ঠ। 

মন্দির সংলগব প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া দেখিধাম প্রমথ বাবুদের আহার 

প্রীয় পেষ হইয়াছে । তাহার পুরী ও মিঠাকুমড়ার তরকারী ভোজন 
করিয়! উঠিলেন। আমি তাহাকে, সাধু ও তাহার মালের বিষয় সমন 

বলিলাম। গত রাত্রিতে দাধুজী তাহাদের চটিতে না যাওয়াতে প্রমথ 

বাবুর! ত্তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। আমি তাহাদিগকে 

অবস্থা বুঝাইয়। দিলাম । 

আমাদের আর স্নান হইল না। মাতাঠাকুরাণী চৌবাত| চটিতে 

সন করিঘাছিলেন। আমর! মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরের 

মধ্যে শ্রী্ী৬তুগনাথ দেবের লিঙ্গ ব্যতীত শঙ্করাচার্ধা, ব্যাসদেব ও 

কালউৈরবের কল্পিত মৃষ্ঠি আছে। মন্দিরের বাহিরে পার্কাহীর ও 

গণেশের মৃত্ি। আমর! দর্শন, পৃজন ও শ্পর্শন করিয়া! বাহিয়ে 

আসিলাম। প্রাঙ্গণের ছুই ধারে কয়েকথানা প্রকোষ্ঠ আছে। এক 

ধানাতে পুরী ভাঁজিতেছিল এবং একটা মিঠ। কুমড়ার তরকারী রান্না 

করিতেছিল। আমর! এক টাক সের পুরী ক্রয় করিরা প্রাঙ্গণে বিয়া 

ভোঞঙ্জন শেষ করিলাম। মন্দিরের নিকটে বসিয়া পাণ্ড| সুফল গ্রঙ্গান 

করিলেন এবং রওনা হইবার সময় আবার তৃঙ্গনাগ দেবকে দর্শন করিয়া 

রওনা হইলাম। 

এখানেও কেদারনাথের স্তায় ৬ মাস পৃজ| হইর। খাকে। শীতের 

সময় তুঙ্গনাের পাঁচটা ধাতুমুর্ত, একটা স্বর্ণ নির্শিত ও চারিটা রৌগা 

নিশ্বিত, এখান হইতে ৯ মাইল দূরবর্তী মুক্কু বা মুখী মঠে জানিত ছা 
এবং তথায় পৃজ| হইর| থাকে । এই মন্দিরও কেদারনাথের রাওলে; 



১৬৮ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 

তন্বাধধানে। প্রত্যহ পাঁচসের পরিমাণ ভোগের বন্দোবস্ত আছে কিন্ত 

কতটা যে দেওয়া হয় তাহ! পূজারী ও পাণ্ডারাই জানেন। 

তুঙ্গনাথ ক্ষেত্র সর্বকামগ্রদ, ইহা! দর্শন করিলে সর্ব পাপ হইতে 

মুক্তি লাভ হয়। এ ক্ষেত্রের মাহায্য, কেহ বর্ণনা করিতে পারে না। 

কোন তীর্থ ই ইহার তুল্য নছে। ধর্মদত্ত নামে একজন বেদপারগ 
বাহ্মণের বর্দশর্মা নামে একটা পুত্র ছিল তাহার অধ্যাপক থাক। 

সন্েও বিস্য। শিক্ষ! করিতে পারিতেন না। ক্রমে ৩ *অত্যন্ত দুর্দান্ত হইয়া 

উঠিলেন। প্রত্যহ দযুত ক্রিয়া ও সিদ্ধি সেবন করিতেন। এই ব্রাঙ্মণতনয় 
যৌবনদশা প্রাপ্ত হইয়া! কাণ্ডাকাও জ্ঞানহীন হইয়া স্থকর্ধু কিছুই বুঝিত না। 

তাহার একটা অত্যান্ত সুন্দরী ভগিনী ছিল কিন্তু সে কুকর্মননিরতা হইয়া 

জমতী হুইল এবং যে গ্রামে তাছার ভ্রাত! কর্মশ্মা বাস করিত) মেই 

গ্রামে আমিয়। বেশ্টারূপে বাদ করিতে আরম্ত করিল। কর্মশর্মা ন| 

জানিয়। ভাছাতেই বহুকাল পর্যন্ত আগক্ক থাকিরা পগুর স্তার 

অবস্থান পূর্বাক দন্থ্যবৃত্ধি অবলঘ্ন পূর্বক জীবিক! নির্বাহ করিতে 

লাগিলেন। একদিন কর্ণশন্না নিবিড় অরণ্যে ব্যাস কর্তৃত আক্রান্ত 

হই! কালগ্রাণ্ড হইলেন। একটা কাক তাহার শব মাংস ভক্ষণ করিবার 

নিমিত্ত তথা! উপস্থিত হইল এবং দেহ কন্কাল লইয়! তুঙ্গনাথক্ষেত্রে ত্যাগ 

করিল। এই ক্ষেত্রে তাহার কন্কাল পতিত হওয়াতে পূর্বন্কত পাপ 

নকল ততক্ষণাৎ রপ্রাণ্ত হইল এবং শিবদূতগণ কর্তৃক তিনি কৈলাসে গমন 
করিলেন। তথায় বছ সহত্র বর্ষ বান পূর্বক পৃথিবীতে আমির! ধর্থাত্ব 

পৃচটিাপ অন্গ্রহণ করিয়াছিল। যে সকল মানব একবার মান্তও 
ভুজনাথ দ্বেষফে দর্শন করিয়াছে তাহারা যে ফোনস্থানে মরিলেও 

পরষাগতি প্রাণ্ড হইবে । ( কেছার মাহাত্মাম্) 
আমর! অন্ত রাস্ত। দিয়! উত্রাই আরম করিলাম। সিড়ি দিব 
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আমর! আন্তে আস্তে নামিতে লাগিলাম। বামধারে খাড়! পর্বত আর 

ডানধারে ভীষণ গহ্বর তাহাও আবার কুয়াসায় ঢাকিয়া রহিয়াছে। 

একবার গদশ্থলন হইলে যে কোথায় যাইয়া পড়িবে তাহার কিছুই ঠিকান! 

নাই। অনুমান ২ মাইল উত্রাইএর পর একটুকু মমতল স্থান পাইলাম, 

তথায় জলের বরণ আছে এবং অদুরে প্রায় শতাবধি ছাগল চরিতেছে, 

সঙ্গে হ১জন রাখাল আছে। তুঙ্গনাথ হইতে আন্ত পুরী সঙ্গে ছিল 

তাঁচ। শাস্তিকে খাওয়াইলাম। কৃষ্ণা শুষ্ক ডাল পালা জালিয়। আগুণ 

করিয়। তামীক সাজিল তাহাই আমর] বেশ আরামের সহিত সেবন 

করিতে লাগিলাম। কৃষ্ণার নিকট শাস্তিব কণ! বলিতে বলিতে আমি 

কীদিয়া। ফেলিলাম। শরাস্তিকে ছাঁড়িরা কোথাও থাকিতে পারি না। 

আমার জ্রাতৃবধুর নিকট রাখিতেও মন সরেনা, পাছে শান্তির অযস্ত হয়, 

তাই জ্ানিয়া শুনিয়া এই কঠিন চড়াহ উংরাইএর মধো শান্তিকে 

তাহার ছায়ার ভয় সঙ্গে সঙ্গে করিয়া ঘুড়িতেছি। আমাকে কাদিতে 

দেখিয়! কৃষ্ণারও চক্ষু ছল্ছল্ করিতে লাগিল, আমাকে বলিল "বাবু 

মং রোইয়ে”। 

মাঠাঠাকুরাণী ও গ্রমথবাবুরা পূর্বেই চলিয়। গিয়াছেন। বৃষ্টি 

আদিতেছে দেখিয়া আর বিল্ব না করিয়া চর্ণিতে আরম্ত করিগাষ। 

আল দূর যাওয়ার পরই মুহধারে বৃষ্টি আর ছইল। এত জোরে বৃষ্টি 

পড়িতে আরম্ভ হইল যে ছাতাতে আর মানে না। আমর! ভিজতে 

ভিজিতে তীমগোড়া চটিতে উপস্থিত হইয়া সাধুজী ও কুলিদের দেখিতে 

পাইলাম । 

ভীঙমগড়া রাত্রিতে মাগাঠাকুরামী খিচুড়ী রারা করিয়! দিলেন। 

শান্তি আর ধাইল না সন্ধার পরই বৃমাইয়া পড়িল
 রাজিতেও খুব বৃষ্টি হইডে 

লাগিল। রজার মধ্যে অয়েল রখ ২ খান টানাইয়। দিলাম। 
রাজিতে 

লস লাস্ট | হা খত আঃ ছু ছা ও 
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এই নূতন কুলির সহিত বহ সময় পর্যন্ত বাদাইবাদের গর ঠিক হই 
সে গ্োপেসবর পর্যন্ত পৌহ্ছাইয়া দিবে । অবশ সে মভুরী অধিক নিবে। 
দোকানদার ও কুলির! চটির ঘরের ছুই ধারে ছুই কুণড অগ্নি গ্রজলিত 
করিয়া এ প্রকার ধৃ'য়। করিয়াছে বে আমাদের নি্বস বন্ধ হওয়ার 
উপক্রম হইল। যখন তাহাদিগকে নিষেধ করা সত্বেও তাহারা নির্ত 
হুইল না তখন আমরা ধম্কাধমকি আরম্ভ করিলাম। এই ভাবে অনেক 
চিৎকারের পর তাহারা পথে আমিল। 

২৬ দিবস, ২২ আধাঢ়__ 

রতাষে উঠিয়া আমরা রওনা হইলাম। চটির নিকটে একটা খাড় 
পর্বতের গাত্রে একটা বড় গহ্বব আছে এবং ইহ! এ প্রকার স্থানে 
অবস্থিত যে তথায় কোনও লোক যাইতে পারে না। আমর! জঙ্গলের 
ভিতর দিয়! উত্রাইএর রাস্তায় নামিতে আর্ত করিলাম । ২॥ মাইল পরে 
জঙ্গল বাপাঙ্গ বাস! চটি। এখানে রাস্তার ছুই ধারেই 
অনেকগুলি ঘর। একটী ধর্মশালা আছে। এখানে গরম মহিষ দুধ 
পাওয়। দায়। আমর! কিছু সময় বিশ্রামান্তে আবার অগ্রপর 
হইতে লাগিলাম। ক্রমাগত উতরাই এবং রাস্তার ছুই ধারে নিবিড় 
অরণ্য। একগাথা বি কাটিবার অন্ত আমি রাস্তা হইতে ২৩ হাত 
জঙ্গলের দিকে যেমন অগ্রসর হইয়াছি এমন সম দেখিলাম আমার পার 
নিকট একট! প্রকাণ্ড বিষাক্ত সর্প গু পত্রের ভিতর নর! চরা করিয়া 
উঠিল এবং ২৩ হাত চলিয়া স্থিবভাবে পড়িয়া রহিল। সাধুক্বী ও 
শান্তিকে কাতীতে করিয়া! $ফ রাস্তাতে 1াড়াইয়াছিল। আহি দৌড়িয়া 
রাস্তাতে আসিলাম। আমর! শু পত্রের মধ লাঠি দ্বারা আঘাং 
করাতেও সর্পের অ্রক্ষেপ নাই। সর্পটা 8৫ ছাতের কম লব হুটবেনা 
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টির রা তি রা 

এবং দেখিতে কেউটে সঙ্গের স্তায়। অনেক সময় এই ভাবে থাকিয়া 

পরে আন্তে আন্তে জঙ্গলের ভিতর ঢুকিয়া গড়িল। হিমালয়ের মধ্যে 

আর কোথাও সর্প দেখি নাই এই প্রথম ও শেষ। জঙ্গল চটি হইতে 

৩* মাইল উত্রাই এর পর মণ্ডলচটি। 

মওুত--এই চটিতে অনেকগুলি ঘর রানা উভয় পারে 

শ্রেণীবন্ধভাবে অবস্থিত। করেকখান! দোকানও আছে এবং নিকটে 

রুদ্রগঙ্গা। নদীর উপত্যকায় অনেকটা সমতল ভুমি। নদীতে ঝল 

বেশ পরিষ্ধার। আমি নাবান দিয়া করেকথানা ঝাপড় পরিার 

করিলাম। মধ্যাহ্ন ভোঞ্জনের পর আমর! রশির ঝোলাতে নদী পার 

হইলাম। কুলির! হাটিগ্লাই পার হইল। এইবার নদীর বামতীরান্থিত 

শনতপূর্ণ দমন্তল উপত্যকার উপর দিয়া বহুদূর পর্যন্ত হুদার রাস্তা। মণ্ডল 

চটি হইতে একটা দুর্গম রাস্তা অনসুয় দেবীর মন্দির হইয়া রুদ্রনাথ গিয়াছে। 

ল্লদ্রনাধ্ধ পঞ্চ কেদারের মধো এক কেদার। মণ্ডল চটি ₹ইতে কংচে 

পর্বতের অননুয়া দেবীর মন্দির প্রায় ২ মাইল চড়াই এবং রুত্রনাথ 

১০১২ মাইল হইবে। বৈত্তররী গঙ্গা নামক একটা নদী কদ্রনাথে আছে। 

রুদ্রনাথ হইতে প্রায় ৭ মাইল তণাইএর রাগ্তার গোপেশ্বর । স্থানীয় 

লোকের! রুদ্্রগঙ্গাকে বালান্ৃতী নর্দা বলে। রুদ্রনাথ যাইতে হইলে 

স্থানীয় লোক সঙ্গে করিয়া নিতে ₹য়। 

মধ্যে বাঁলানুতী নামক একটী ছোট নদীর সেতু ভাঙ্গিয়! যাওয়াতে 

আমরা জলের মধ্য দিয়া হাটিয়া পার হষ্টলাম। জল এক হাটুর 

অধিক নয়। শাস্থি কাণী হইতে নামিয় পড়িল এবং প্রান ৩ মাইল 

রান্তা কখনও হাটিযা কখনও ব দৌড়াইয়া! চলিল। রান্তার কিনারে 

গ্রাম, তথায় অনেক কাচকণার ও লেবুর গাছ আছে। কীচকলা 

পাইলাম না, কয়েকটী লেবু পাইলাম। হওলচটি হইতে ১৪* মাইল 
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পরে আল্লামচ্িডি। তথায় একখানা মাত্র ঘর এবং জলও 
অনেক দূরে । আবার ১।* মাইল পরে পীলটি চটি, তথায় 
জল নাই, দোকানও নাই। একখানা শুণ্ত ভা! ঘর পড়িয়া আছে। 

এই চটির নিকট ছোট অশ্বখ বৃক্ষের তলদেশ পাঁথর দিয়! বাধান। 
এখানে কিছু য় বিশ্রাম করিয়। আবার চলিতে আরম্ত করিলাম। 

অদূরে পাহাড়ের গা দিয়া ফোটা ফোটা জল পড়িতেছিল, তাহ! বহু কষ্টে 
একটা পাতাতে সংগ্রহ করিয়! পিপাস। দূর করিলাম। 

স্েউনা--২ মাইল দুরবর্তী সেটন! চটি যাইতে অল্প অল্প চড়াই ও 
উতরাই রান্তা। পলটি চট হইতে ১ মাইল যাওয়ার পর অপর এক 

পাকদগ্র রাস্তার গোপেশ্বর যাওয়। যায়। কিন্তু মামর| এই রাস্তায় 

আর গেলাম না, কারণ অনেক চড়াই ও উত্রাই। রাস্তাতে %* 

জান! দির একজন পাঞ্াড়ীর নিকট হইতে এক মোঠ! তৃর্জপত্র 
ক্রয় করিলাম। সেই লোকট! কিছুতেই বিক্রয় করিতে চায় না। 

অনেক সাধাসাধনার পর আদায় করিলাম। এখান হইতে দূরে গোপেশ্বর 

দেখাইতে ছিল। আমর! উতরাইএর রাস্তার বালখিল নামক ক্ষুত্ত 

নদীর নিকট আলিলাম। করেক বংসর হইল ইহার উপরের সেতুটা 
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমরা হাটিয়। পার হইলাম। অনতিদুরে সেটন! 
চটি। একখান! মাত্র ঘর কিন্তু দোকান নাই। চটির সন্গুখে 

একটা বুহৎ অশ্বথ গাছের তলদেশ গ্রন্তবে বাধান। তথায় বসিয়া 

বিশ্রাম করিতেছি এমন সময় একটা ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত প্রমথ বাবুর 
ও আমার আলাপ হওয়াতে বুঝিলাম গবর্ণদে্ট যাত্রী রাস্তা 
বন্ধ করিয়! কত লোকের অনিষ্ট করিয়াছে। পরিশি্টে ই বিষয় 

আলোচন! করিব। এখানে বসিয়া! শান্তিকে কিছু জলযোগ করাইয়! 

নিলাম। আমর! বসিয়া! আছি এমন সময় দেখিলাম একটা পাহাড়ী 
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টিরাকিরে যার রিকি 

ঘঠিতে ভর করিয়া চটির ঘরের পশ্চাতের পর্ব হইতে নামিতেছে। 

নিকটে আমিলে দেখিলাম তাহার একথানা প1 নাই। লোকটা 

বলিল কয়েক বংসর পূর্বে পাথর পড়িয়া পা কাটিয়া গিয়াছিল পরে 

ঘা শুকাইয়া গিয়াছে । এক পায় ভর করিয়া কি প্রকারে হঠি সাহায্যে 

এই সব চড়াই উত্রাই কবে দেখিয়া! আশ্র্ধা হইলাম। 

মাতাঠাকুরাণী প্রমথ বাবুর পবিবাঁববর্গ ও কুলির! চলিয়! গিয়াছে, 

আমরাও রওন| চইলাম। ৫1৭ মিনিটের রাস্তা যাওয়ার পর দেখিলাম 

এক স্থানের পাাড় ধনিয়া গিয়াছে । সকলেই রাস্তায় বমিয়া আমাদের 

নত অপেক্ষা কবিতেছেন। রান্তাব অবস্থা দেখিয়াই আমাদের চক্ষু 

স্বির। একটা উদ্চ পর্বত এভাবে ধলিয়! গিঘাছে যে রাস্থার চিহ্ন পর্ধা 

বিলুপ্ত হট্য়াছে। আমাদের সঙ্গে স্ত্রীলোকের! বাঁলানওয়ালাদের 

সাঙাধ্যে একে একে পার হষঈল। এ প্রকার বিপদ মনু স্থানে পাহাড়ী 

লোক বাতীত গত্যান্তর নাই। গ্রায় ১৭৭ গঞ্জ রাস্তা যাইতে আমাদের 

অর্দ ঘণ্টা লাগিল। 

গোপেশ্বর 

টা* মাইল দূরবর্তী সমতল রাস্তা! দিয়া আমরা মন্ধযার পূর্বে 

গোপেশ্বর পৌহুছিলাম। এখানে থাকিবার স্থানাতাব। একখানা 

দ্বিতল তাল দোকান আছে কিন্তু তথায় দোকানদার আমাদিগকে 

থাকিতে দিল না, বলিল ১* সের আটা! ক্রয় করিলে আমাদিগকে স্থান 

দিবে। ইছার কারণ প্রমথ বাবুর ঝাপানওয়ালার| পূর্বে এ স্থানে 

আসিয়া বলিয়াছিল যে বাবুদের সঙ্গে জিনিষপত্র আছে, তাহার! কোথাও 

জিনিষ ক্রয় করে না। আমরা প্বান না পাইয়া বহু আবর্জনাপূর্ণ 
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চিনি ঠারারি 

একখান! ঘরে রাত্রি বাম করিলাম। দেই রাত্রিতে ছারপোকার 

ব্রার আর আমাদের ভাল ঘুম হয় নাই । আর সেই ভ্বিতল দোকান 

খানাতে আমাদের কুলির! স্থান পাইল। সন্ধ্যার সময় আমরা 

প্রগ্নঠগোপেখবর মহাদেবের আরতি দেখিয়া আমিলাম। এখানে জল 

অনেক দুর হইতে আনিতে হয়। আমরা যে ঘরে গ্াছি তাহার 

নিকটবর্তী একখান! দোকান ₹ইতে রা্ার জন্ঠ কাট ক্রয় কিয়া আনিলাম। 

এই দোকানদারের কোনও জিনিয বিক্রর করিবার ইচ্ছা ছিল ন! 

কারণ তাঁহার একটী ছেলে সেই দিবসই মারা গিয়াছে। কিন্তু আমাদের 

অবস্থ। দেখিয়া কাষ্ঠ এবং অগ্ঠান্ত জিনিয বিক্রয় করিল। লোকটা সম্জন। 

গোপেশ্বর একটা গ্রাম এবং বালান্থতী নামক একটা উপনদীর 

বামতীরে অবস্থিত। নদী এখান হইতে প্রায় তিন পোয়! মাইল হইবে। 

বালাম্বতী অলকানন্দায় মিলিয়াছে। এখানে গোপেশ্বর নামক 

মহাদেবের একটী পুরাতন মন্দির মাছে ও মন্দিরের চারিধারে প্রাঙ্গণ 

ও শ্রেদীবন্ধ ঘর। প্রাঙ্গণের এক কোণে একটা বৃহৎ লৌহ নির্শিত 

ভ্রিূল আছে, তাহার গাত্রে কি কি বেখ! আছে এবং অক্ষরগুলি ক্রমশঃ 

জন্পষ্ট হইয়া যাইতেছে। গ্রাঙ্গগের বাছিরে একটী দ্বিতল ঘরে 

শ্রী্ীঞলক্ী দেবী এবং রাওল সাহেবের গদি। আমরা গোপেশ্বর 

মহাদেবকে শুধু দর্শন করিতে পারলাম, স্পর্শন করিতে পারিলাম না। 

রাত্রিতে মাতাঠাকুরাধী খিচুড়ী রা করিয়া দিলেন, প্রমথ বাবুরা 

রুটি তৈয়ার করিলেন। এ স্থান চৌবাত্ত! হইতে ১৬ মাইল দূর । 

২৭ দ্বিবস, ২৩ আধাঢ়-_ 

এখানে একী প্রবাদ আছে, যে একটী গাভী জঙ্গলের মধো 

যখন চরিতে বাইত তখন তাহার ছুদ্ধ আপনা হইতেই একখও 
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তি ভস্সিস্থযিনি বিসিসি স্মসসিসিসি সপ স৯ সমস আপন জজ স্ভন্বিনি সহিনিিপ্ছত সন ৩৬ খাসি অব ও হজ বি 

্রস্তারের শিবের উপর পড়িত। নিকটন্থ গ্রাম্য লোকেরা! এই আশ্চর্য 
বাপার দর্শন করিয়। এই প্রস্তরের উপর মন্থির নির্মাণ করিয়! দিল, 

তদবধি এই মহাদেবের নাম গোপেশ্বর হইল। শঙ্করাচার্যযের পূর্বরব্তী 

সময়ের অনেক নানা আকারের শিবলিঙ্গ আছে, চৌকা, আটগল, 

চতুম্মুখ, ইত্যাদি ধরণের 
মন্দির হইতে প্রায় অর্ধ মাইল বাবধানে বৈতরণী প্রশ্রবন আছে। 

প্রমথ বাধু ও আমি তথায় গ্রত্যুষে যাই! আচমন ও তর্পণ করিলাম, 

গ্রমথ বাবুই সন্ত মন্ত্র পড়াইলেন। এখানে যে ব্রাঙ্গণ আছেন তিনি 

একটী ছেলে, মন্ত্র পাঠ করাহতে জানেন না। পরে দেখ দর্শন করিয়। 

এখানকার রাওল সাহেবের সহিত সাক্ষাং করিতে গেলাম। মন্দির 

ংজাগ্ন একটা গ্রাঙ্গনের মধ্যে তাহার গদি ও বাসস্থান। তাহার নাম 

রায় নিং) মহারাষ্্ীর ব্রাহ্মণ । জন্মস্থান রত্গিরি এবং ৫ বৎসর বাবং 

এখানে রাওল হইয়াছেন। তাহার সহিত কেদার ও বদরীনারায়ণের 

রাওলদের ফোনও সংশ্রব নাই। গোপেশ্বরের রাওলের তবাবধানে 

নি্লিখিত মন্দির জাছে এবং পুজার বায় নির্বাহের জন্ত কয়েকধানা 

গ্রামের রাজন্থ নির্ধারিত আছে। 

১। গোপেশ্বর। 

২। রুদ্তরনাপ-_মণ্ডল চটি হইতে যাইতে তয়। 

৩। দিদ্ধশ্বর--২0* মাইল দুরে দিউর গ্রামে অবস্থিত । 

৪। সপেশ্বর_এখান হইতে ৪1+ মাইল দুরে সইকোট গ্রামের 

নিকট। 

৫। কল্পেকবর-কুমার চটি হইতে * মাইল চড়াটএর রানার 

অবস্থিত । এখান হষ্টতে ১৮ মাইল। 

গত রাত্রির অন্বিধার কথ! রাওল সাহেবকে জানাইলাম। তিমি 
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বলিলেন যে তাহাকে সংবাদ দিলে ভাল স্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে 
পারিতেন। আমাদের অন্থবিধার জন্ত তিনি অতান্ত ছুঃধিত হইলেন। 

রাওল সাহেব আমাদিগকে আশীর্বাদ দিলেন, আমরা তাকে 

প্রণাম করিয়া ৭1*টার সময় বিদায় গ্রহণ করিলাম। 

এখান হইতে লাঁলসাঙ্গা পর্যান্ত ১ মাইল বরাবর উতরাই। রাস্তাতে 

কোধাও জল নাই। আমাদের সঙ্গের শ্রীলোকের! ও কুলির! পূর্বেই 

চলিয়া গিয়াছে। রাস্তায় লালসাঙ্গার হেল্থ অফিদারের সহিত সাক্ষাৎ 

হইল, তিনি গোপেশ্বর আসিতেছিলেন। কেদার ও ব্দরীনারায়ণের 
রাস্তায় ছুইজন হেল্থ অফিসার আছেন, একজন রুদ্র প্রয়াগে ও অন্জন 

লালসাঙ্গায় থাকেন। তীহার! যাত্রীবাদের চটিগুলি পরিদর্শন করিয়! 

থাকেন। কিছুদূর অগ্রসর ভইয়। একজন নেপালীর সহিত সাক্ষাৎ হইল 

তিনি বলিলেন গত কয়েক বংসর যাবৎ নিকটবর্তী গ্রামে থাকিয়া চাষবাস 

করেন ও নিজের সাধন ভঞ্জন করিয়! থাকেন, একখানা ঘর ও উঠাইয়াছেন। 

আমর! লালসাজায় পৌছুছিয়! তথায় আর অধিক বিলম্ব ম| করিয়া লৌহ- 
নির্শিত সেতুর নিকট কিছু সময় বিশ্রাম ও জলযোগ করিয়া! পুনরায় চলিতে 

জারম্ত করিলাম। এখানে লালসাঙ্গ! সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বল! আবন্তক। 

লালসাঙ্গ। (চামোলী ) 

অলকাননার অপর পারে অর্থাং বামতীরে এই ্ষুড্র স্র। 
ইহা ব্রিটিশ গাড়োয়াল জিলার একটা সবডিতিসন। বাহির হনে মনে 
করিয়াছিলাম ইহা! না জানি কত বড় সহর কিন্তু এখানে উপস্থিত তইয়া 

যাহা! দেখিলাম তাহাতে মনে হইল হরি হয়ি এই কি লালমাগ্কা। এট 

কি ব্রিটিশ রাজছের মবডিভিসন্। 



লালসাঙ্গা ( চামোলী ) ১৭৭ 

একথান! মাত্র বড় রকমের দোকান, আর ছোট দোকান ২। ৩ খান! 

আছে। যাত্রীদের থাকিবার জন্ত কালীকম্বলীর ধর্মশাল! বাতীত অন্ত 

স্থান নাই। ধর্্শাল| খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও বৃহৎ এবং ঠিক অলকা- 
মন্দার তীরে অবস্থিত। এখানে একজন ডেপুটী কালেক্টর আছেন, 
তাহার আদালত পাহাড়ের উপর। ধর্ধালার নিকটে হাম্পাতাল। 
এখানে একজন এমিট্েষ্ট সার্জন থাকেন। সরকারী ডাববাঙ্গলা, 

থানা, ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ আফিন আছে । ধর্মমশালার রাস্তায় বাজার, 

এখানে কোন দোকানে তরকারী পাওয়| যায় না, এমন কি আলু পর্যান্ত 
পাওয়া যায় না। ১৮৯৪ থৃঃ অঃ গোহনার বন্তার পূর্বে বাজার দাক্ষণ তীরে 
ছিল। বন্তার সতরোতে পূর্বের সেতু ভাদিয়। যায় এবং তাহার স্থানে 

লৌহ নির্শিত ঝুলান সেতু হইয়াছে । বর্তমান সেতু ১৩৩ ফিট দীর্ঘ। 

পূর্বে 'অলকানন্দার উপর একটা কাঠের সেতু ছিল এবং কাষ্ঠগুলিতে 
লাল রং দেওয়া ছিল বলিয়! পাহাঁড়ীরা এই স্থানের নাম “লাল সাঙ্গ” 

রাখিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই স্থানকে চামোলী বণিয়া থাকেন। তাহাদের 

কাগঞ্পত্রে ও ডাক ঘরের ছাপে চামোলা লিখ । লালসাঙ্গার অপর 

পারের রাস্তাটা খুব চওড়া ও পাথর দিয়! বাধান। এখানে কোন 

ঘর নাই। কেবল একটা খাড়া! পাহাড় গন্ভীর ভাবে দাড়াইয়! আছে। 

দেব প্রশ্নাগ, শ্রীনগর, গুপ্তকামী, উতধা মঠ, ননদ গ্ররাগ, করণপ্রজ্াাগ, যোশীমঠ, 
বধরিকা শ্রম প্রতি স্থান লালসাঙ্গা হইতে অনেক বড় এবং তথার যাত্রীদের 

থাকিবার সুবিধাও বিস্তর আছে। এখানে পারস্কার জল পাওমু। কইকর। 

হাম্পাতালে একটী ঝরণায় জলের পাহপ আছে তাহা আৰার সকল 

সময় খোল! থাকে ন!, তাহাতে তালাচাবি দেওয়া! হয়! থাকে। আলক]- 

নন্দার সেতু হইতে ধর্মশালা পর্যন্ত আপিতে ময়লার দুরণন্ধে নাকে কাপড়॥ 
দিতে হয়। 

১২ 

শস্সসসি 
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সি রর কপি 

9৮৬৯৬ শি 

আমর! সেতুর নিকটে বিশ্রাম ও জলযোগ করিয়া অলকানন্দার দক্ষিণ 
তীর দিয়া চলিতে আরম্ত করিলাম । ২ মাইল দূরবর্তী মঠ চটিতে ১২টার 
সময় উপস্থিত হইয়। মধ্যাহকুত্যের ব্যাবস্থা করিলাম। 

"্ম০--এখানে অনেক কলা বাগান, আত্ম বৃক্ষ ও তরকারীর বাগান 
আছে। দোকান্দারের বাগান হইতে কাচামরিচ ও বেগুন কয়েক পয়সার 
ক্রয় করিলাম। দৌঁকানে কাচাকলাও পাইলাম। দ্বিতলে একটা টবের 
মধ্যে তুলসী গাছ ছিল। দোকানদারকে বলাতে মে তাহার মেয়েকে 
দিয়া কযেকটী তুলসী পত্র উঠাইয়! দিল, ই ত্বের সহিত বেগের মধ 
রাখিয়। দিলাম, কারণ বদরীনারায়ণকে চড়াইতে হইবে। এখানে জলের 
পাইপ আছে। 

গপ্তকাশীর পূর্বে ভিরি চটিতে আম বৃক্ষ দেখিয়াছিলাম, ইহার 
পর আর কোথাও আমের গাছ নাই, আঞ্জ আবার এই মঠ চটিতে 
দেখিলাম। এথানে কাচ! আম পাওয়া যায়। 

শাস্তির জনিচ্ছ! সব্বেও তাহাকে ম্লান করাইলাম। সে প্রায়ই ল্লান 

করিতে চায়না । এখানের একখান| দেইকানে চামর, কম্বল, শিলা্তু 
গরভৃতি পাওয়া যায়। অপরাহ্ন ৩/* টার সময় রওনা হইয়া ১ মাইল 
দূরবর্তী সিনক! চটিতে কিছু সময় বিশ্রাম করিলাম। গরম ও খুব 
পড়িতেছিল। 

তিনন্নক|--এই চটিতে একথান| বড় দোকান আছে। অন্ত দোকান 
নাই খালি ঘর পড়! আছে। শাস্তির জন্ত কয়েকটা! খেলনার জিনিষ 

ক্রয় করিলাম। লালসাঙ্গ৷ হইতে আদর! বেশ ভাল রান! দিয়াই বরাবর 
চলিতেছি। অলকানন্দার অপর পার দিয়! পর্বত গাত্রেও একটা রান্ত৷ দেখা 
যায়। এক মাইল পরে আমর! বিরহী গঙ্গার সন্তুখে আগিয়া পড়িলাম। 
অপর পারে বিরহী গঙ্গ। ক্ষীণ ধারায় অলকাননার সহিত মিলিয়াছে। 



লালসাঙ্গ ( চামোলী ) ১৭৯ 

দি াািশীটািটিি 

নদীতে জল বেশী নাই। জল দূর হইতে সাদা দেখাইতেছিল। 

সহী বিরহে মহাদেব শোক সম্তগ্ত হইয়া! এই নদীর তীরে বসিয়া 

তপদা। করিয়াছিলেন । তাঁই এই নদীকে “বিরহী” গঙ্গ! বলে। গোহন! 

নামক গ্রামের নিকট একটা পাহাড় ভাঙ্গিয় পড়িয়! নদীর শোত বন্ধ হইয়া 

একট! প্রকাণ্ড হৃদের স্থষ্টি হইয়াছিল । ১৮৯৪ ধৃঃ অঃ ২৫ আগষ্ট তারিখে 

এই বীধ ভাঙ্গিয়! ভীষণ জল শোত ভীম গর্জনে অলকাননার উতয় 

তীরস্থ_লালসাঙ্গ| হইতে হরিস্বার পর্ান্ত ঘর বাড়ীর ও মঙ্গিরাদির চিহ্ন 

পর্যন্ত বিলুপ্ত করিল। এই ১৫* মাইলের মধ্যে নদীর উপর যে সব সেতু 

ছিল তাহ! ধ্বংস হইল। এখন যে-সব বাড়ী ঘর ও মন্দিরাদি দেখ! যাস 

ভাতা গত ২৭ বৎসরের মধো নির্শিত হইয়াছে। গোছনা গ্রামের নিকট 

বিরহী গঙ্গা এখনও একটা হৃদের আকার ধারণ করিয়া আছে, ইহাকে 

“ঘোণা” হৃদ বলে। 

আরও অর্ধ মাইল দুরে যাইয়া একট ঝরগার নিকট বসির শাস্তিকে 

জল যৌগ করাইয়া নিলাম, কৃষ্ণ শু ডাল পালা জালিয়া আগুন ধরাইল 

এবং তামাক সাজিল। শুঁনিলাম গোপেশ্বরের উপরে যে “দিউরী” নামক 

একটা হদ আছে তাহার উদ্ধত জলে এই বরণার লৃইি হইয! অলক! 

নন্দায় পড়িতেছে। 

আমরা অলকাননার দক্ষিণ তীর দিয় চলিতেছি। নদীর পয 

পারে পর্বে রাস্তা ছিল তাহার চিহ্ন এখনও আঁছে-__সেই রাস্তা কি ভীষণ! 

পর্বতের উপর দিয়া রাস্তা আর বহু নিয়ে গঙ্গা একবার পড়িলে আর 

রক্ষ। নাই। লাল সাঙ্গা হইতে মঠ চটি পর্ধান্ত পুরাতন রাস্তার চিষ্ 

এখনও বর্তমান রহিয়াছে--সেই সব রাস্তার চড়াই উতরাই অনেক করিতে 

হইভ। এখন ক্রমশঃ রাস্তা মুগম হইয়া আমিতেছে। 

রান্তাতে দেখিলাম প্রায় ৫০৬৭ টা ছাগল অলকানন্বার তীরে এবং 



১৮৩ কেদার-বরি পরিভ্রমণ 

রান্। হইতে অনেক নিয়ে চড়িতেছে, তাহাদের সঙ্গে ৩৪ জন লোক 
আছে। অনেক গুলি ছোট ছোট থলিতে মাল বোঝাই করিয়। এক স্থানে 
শুপাকাবে রাখিয়াছে, রাবিতে এই নির্জন স্থানেই বাঁস করিবে। ইহারা 
নিতিপাস যাইবে। এই দলের একজ্রনকে জিজ্ঞাম! করিলাম তাঁছারা 
চটিতে না থাকিয়৷ এ গ্রকার নির্জন স্থানে কেন থাকে । সে বলিল 
এই ছাগল গুলি চটি অত্যন্ত অপরিষ্কার করে, তাই চটিওয়ালারা 
স্থান দেয় ন। 

লিম্ব।-চটিতে যখন পৌহুছিলাম তখন হৃর্ধযদের অন্ত গিয়াছেন। 
আময়! একটা গ্রকাওড অশ্বখ বৃক্ষের তলে বদিয়! কিঞ্চিং বিশ্রাম করিতেছি 
এমন সময় দোকানদার বণিল পাঙ্গালী বাবু ও স্ত্রীলোকের! চলিয়া গিয়াছেন, 
তার! রাত্রিতে পিপুল কোঠী থাকিবেন বলিয়া গেলেন। আর দেরী 
ন! করিয়া রওনা হইলাম, সকলেই চলিয়া গিয়াছেন আমি শাস্তিকে 
সঙ্গে করিয়া আস্তে আস্তে চলিতেছি। কৃষ্ণা মোটেই চলিতে পাবে 
না। আল্ল দুর যাইয়া রাস্তার কিনারে একটা পাথরের উপর বসিয়! 
পড়ে। এক মাইল দূরবর্তী শোপিঘ্যাট' চটতে পৌহুছিয়া দেখি 
দোকানদারের নিকট খোয়া (ক্ষীর) পাওয়া যায়। অর্দসের ক্রয় 
করিলাম। কিছু দুরে রান্তার বাম ধারে কতকগুলি বিধ বৃক্ষ আছে, 
তাহা! হইতে বিধ পত্র চন্ধন করিয়া! ঠিক সন্ধ্যার সময় অলকানন্দার লৌহ 
নির্শিত সেতুর নিকট উপস্থিত হইলাম। সেতু পার হইয়া একটী কঠিন 
চড়াই উঠিতে হয়। সিনক! চটি হইতে এপর্যাস্ত বরাবর সমতল রাস্তা । 
সেতু হইতে পিপুলকোঠী ১1* মাইল হইবে। আমর1 একটী পাক 
দবতীর রাস্তা! দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এখানে দেখিলাম অনেক 
পাহাড়ীয়া স্ত্রীলোক ক্ষেত্রের কার্ধ্য করিয়া ঘরে ফিরিতেছে। তাহাদিগকে 
বিতি বিতয়ণ করিলাম। তাহারাও খুব আহলাদিত হইয়া "্জয় বদরী- 
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নারায়ণ” বলিল। অল্ল পরেই অন্ধকার হইয়া আমিল, এখন বিষম 
ুস্কিলে পড়িলাম। রাস্তা ভাল করিয়! দেখা যায় না, সঙ্গে বাতিও নাই। 

মধো মধ্যে রাস্তার কিনারে বড় বড় পাপরকে কোনও জানোয়ার বলিয়া 

ত্রম হইতে লাগিল। রাস্তা হইতে অলকাননা! কিছু দূরে দরিয়া 
গিয়াছেন। দুর হইতে পিপল কোঠীর বাতি গুলি দেখাইতেছিল। ইহ! 

একটী উচ্চ স্থানে অবস্থিত। আমি মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে 

লাগলাম, আন কি বিপদে পড়িণাম। রাস্তাতে একটী জন প্রাণীর 

মহিতও সাক্ষাৎ নাই। রান্তা আর শেষ হয় না। দিনের বেলা হইলে 

রাস্তা দেখা যায়। আমরা অন্ধকারে হাবু ডবু খাইয়া চলিতেছি। প্রমথ 

বাবু পূর্বের চটিতে থাকিলেই ভাল করিতেন কিন্তু আমাব অন্ুবিধার 

কথাটা তাঙাব একবার ও মনে হইল না! মনে মনে তাহার উপর বড়ই 

বিবন্ত হইলাম। ঠিক করিলাম এইবার যাইয়া তাহাকে কয়েকটা কথ 

গুলাইয়। দিব। পিপুল কোঠীতে প্রায় পৌহ্ছিয়াছি এমন সময় দেখিলাম 

পাণ্ডার গোমস্ত। যে মঠ চট হইতে আমাদের সঙ্গে মঙ্গে আসিতেছে, সে 

একটী লঠন হাতে করিয়। আমাদের তাঁলাসে বাহির হটয়াছে। মাহা 

ঠাকুরাপী তাহাকে পাঠায় দিয়াছেন। এত রাত্রিতে আমা'দগকে 

চটিতে উপাস্থত হইতে ন| দেখিয়া তিনি বাস্ত চইলা উঠিয়াছেন। মার 

প্রাণ কি কখনও চুপ কবিয়া গাকিতে পারে? সন্তানের জন্য যে 'ক মায়! 

তাহা ম| ভিন্ন কেছ বোঝেন! । হিমালয়ের দুর্গম রাস্তায় তিনি যেকত 

কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন এবং কি হইলে আছি নুখে থাকি তাহার 

গ্রতি লক্ষ রাখিতেন তাহ! বখন ভাবি তখন তি রসে আমার মন 

প্রাণ রিয়া! যায়। এ প্রকার ভাব অন্তেতে সম্ভবেন। এবং হইতেও 

পারে ন1। 

পাপন শাস্পাসিশপ। 
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আমরা রাত্রি ৮টার সময় আসিয়া একটী দ্বিতল বাড়ীতে আশ্রয় 
নিলাম। এখানে আসিয়াই প্রমথ বাবুকে কয়েকটা কথা গুনাইয়া 
দিলাম। রাত্রিতে পুরী ও আলুর তরকারী আহার করিয়া 
শয়ন করিলাম। 

এই স্থান অলকানদার বাম তীরে একটা গ্রাম। এখান হইতে 
নদী কিছু দূরে। এখানে রাস্তার ছুই ধারে অনেকগুলি সারীঘ্ 
দোকান আছে। লুচি, পেড়া, লাড, ও গিলাপি পাওয়! যায়। মেওয়া, 
পুস্তক, বামন পত্র, টামর ও মনিহারী জিনিযের দোকান আছে। এখানে 
ডাক ঘর ও সরকারী বাংলা আছে। যাত্রীদের থাকিবার অনেকগুলি 
দ্বিতল ঘর আছে, কিন্তু এখানে ভাড়। দিতে হয়। জন প্রতি / আন! 
হিসাবে ভাড়া দিলাম। লুচির দের ১২ টাকা । এখানে নোট ভাক্গাইতে 
পায়া যার তবে বাটা লাগে। একটী শিব মন্দির আছে, তথায় 
শঙ্করাচার্যোর পূর্ব লময়ের একটা শিব লিঙ্গ বিস্তুমান। 

গি্চ্ড়-পঙ্জা--রাত্িতে বৃষ্টি হইয়াছিল। আমরা ৬|* টার 
সময় রওনা! হইয়া ৯টার সময় গরুড়-গঙগায় উপস্থিত হুইলাম। এই 
গজাতে সন্ধয, ্লান ও তর্পণ করিতে হয়। নদীতে জল অল্লও ফিটের 
অধিক হইবে না। হাতের দিকে না চাহিয়া ছোট ছোট প্রস্তর খণ্ড 
দংগ্রহ করিতে হয়। এই গুলিয় নাঃ গরুড় শিলা, যাত্রীরা স্ব গৃহে, 
ইহা লইয়া যান। ইছা গৃছে থাকিলে সর্প তয় থাকে না এবং এই পাষাণ 
[য় জল গান করিলে সন্ত-বিষ দূরীতৃত হয়। আমর! সকলেই কিছু 
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কিছু সংগ্রহ করিলাম। এপারে কালীকম্বলী বাবার একটা ধর্মশালা 
এবং নদীর তীরে একথান! চটি আছে। অপর পারে কাণ্ের সেতু গার 

হইয়। যাইতে হয় তথায় গক্ড়জীর মন্দির ও চটির ঘর আছে। এখানে 

ছৃণ্, পেড়া, পুরি ইত্যাদি পাওয়া যায়। হারদার হইতে কর্ণ প্রয়াগের 
রাস্তায় এইস্থান প্রায় ১৪৯ মাইল। 

গরুড় গল্গ। পার হইয়াই একটা কঠিন চড়াই উঠিতে হয়। আমরা 

অগ্রবর্তী হইলাম, প্রমথ বাবুরা পশ্চাৎ আদিতেছেন। এই চড়াই 

উঠিয়াই রাস্তার উভয় পারে বছ চিরবৃক্ষ। এই চির বৃক্ষের বিত্তর 
তক্ত। কর! হয়, কিন্তু ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী তয় না, শীগ্বই পচিয়! যায়। 

অর্ধ মাইল চড়াইএর পর আমর! সমতল রাস্তার আদিয়া পড়িলাম। 

২৭ মাইল পরে টাংনী চটি। চটির কাছাকাছি হইয়াছি এমন মময় 

দেখিলাম শান্তির জর হইয়াছে । সে বলিতেছে, “বাবা ভাল লাগে না।” 

আমি বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম। 

উাহনী-_চটতেই জিনিষ পত্র নামাইলাম। শান্তিকে একখানা 

অয়েল ক্ুথের উপর কম্বল পাতিগা বিছান! কিয়! শোয়াইযা 

দিলাম। এদ্পিরিন খাওয়াইলাম। প্রমথ বাবুর £চ্ছা ছিল পাতাল 

গঙ্গ| যাইয়! মধাহকৃত্য কবেন। তিনি আপির! পৌহুছিলে তাহাকে 

বলিলাম, শান্তির জর হইয়াছে, এখন আর অগ্রদয় হইতে পারি মা, 

আপনারাও এখানে মধ্যাহ্ন ডোঞজনের ব্যবস্থা করুন। এখানে একটা 

ধ্শালা আছে, তথার ভাহার! আশ্রয় নিলেন। ধর্শশালাটী আস দিন 

মাত্র তৈয়ার হইয়াছে। এখনও শেষ হয় নাই। 

মাত| ঠাকুরানী রারা আরম্ভ করিয়া দিলেন। এখানে লেবুর গাছ 

* আছে। কয়েকটা পয়সার লেবু ক্রয় করিলাম। এখানে জলাভাব। 
ধর্শশালার সংলগ্ন একটা পাইপ নিয়া গুব জান্তে জান্তে জল পড়িতেছে। 
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অনেক সময় দাঁড়াই! থাকিলে তবে এক কলম জল পাওয়! যায়। নিকটে 
একখান! ছোট গ্রাম আছে। এই গ্রাম বাসীরাও এখান হইতে জল 

নেয়। আমি যখন স্নান করিতে গেলাম তখন দেখি পাহাড়ী রমণীর 

কলস হাতে করিয়! দাঁড়াইয়া আছে, ইহাদের গায় এত দুর্গন্ধ যে কাছে 

ধ্াড়ান ঘাঁয় না। একটা রমণীকে একটুকু সরিয়া যাইতে বলাতে দে 

উপ্টা আমাকে ধমকাইয়! দিল। আমি আর বাক্য বায় বৃথ! বিবেচনা 
করিয়। চুপ করিয়া থাঁকিলাম। 

যখন আমাদের রান্না শেষ হইয়াছে তখন দেখি শান্তির জরও কমিয়া 

গিয়াছে। আমার সহিত সেও অন্ন পথ্য করিল। শান্তির হ্ববীকেশে 

জর হইয়াছিল পরে এযানং আর কোন প্রকাব অনুখ করে নাই। 

ভগবানকে ত এক মনে ডাকিতেছি। তাহার এমনই অনুগ্রহ যে, এই 

জর ছাড়িবার পর আর জর হয় নাই। কুইনাইন পিল খাওয়াইলাম। 

ভগবান তুমি ধহ, তোমাব মহিমা ধন্য! তুমি সর্ধর বিগ্মমান, আকাশে, 

বাতাসে, পর্বতে, কনারে, সর্ধগ্রই তোমার অন্তিত্ব বিস্তমান আছে । অন্ধ 

মানব আমর] এসব দেখিয়াও দেখি না, বুঝিয়াও বুঝি না। 

পাতাল গর্জা-পাতাল গঙ্গা এখান হইতে দুই মাইল। 
অপরাহে রওনা হইয়া পাতাল গঙ্গা পৌহুছিয়া অনেক সময় 

বিশ্রাম করিলাম। রাণ্ডাতে বহু চির বৃক্ষ। গঙগ! রাস্ত। হইতে 

নেক নিয়ে-জল বেশী নাই। রানা হইতে গঙ্গার জল সাদা 

দেখাইতেছে। নদীতে নামিয়া গঙ্গার জল মাথায় দিলাম এবং এক 

কটি জল সকলের অগ্ত লইয়া আদিলাম। তাহার! রাম্তায় বগি 

বিশ্রাম করিতেছিলেন। এখানে এই নামে একটী চটি আছে। 

পরিষ্কার জল গ্রার় অর্ধ মাইল দূর হইতে আনিতে হয়। পাতাল গঙ্গার 
জল এত ঘোল! যে, তাহ খাওয়! বায় না। পাতাল গঞ্গাকে গণেশ গঙ্গাও 
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বলে। এখনও অনেক বেলা আছে তাই আমর! অগ্রসর হইতে 

লাগিলাম। চটি হইতে অর্ধ মাইল ভীষণ চড়াই-__পরে রাম্তা সমতল 

ও মধ্যে মধ্যে চড়াই উংরাই আছে। ছুই মাইল দুরে গুলাব কুলী। 

নিকটবর্তী গ্রামে একটী নারার়ণের মন্দির আছে। এখানে ক্ীর 

ক্রয় করিতে পাবা যায় । 

ক্না ব্ চটি_মারও দুই মাইল পরে কুমার চটি। সন্ধ্যার 

সময় এখানে পৌহুছিলাম। এখানে কাঁীকম্বলী বাবার একখানা বুছৎ 

এক তালা ধর্মশাল। আছে। গ্রকাঁগড বারেন্দা এবং তত্মংগ্ ৩.৪টা 

গ্রকোঠ আছে। নিকটেই জল। এই চটিতে আরও অনেকগুলি 

ঘর আছে। অপকানন্দার বাম 'হীরে অবস্থিত, কিন্ত নদী আনেক দুরে 

ও বহু নিয়ে। এই চটির অপব নাম হিহলীহ,। 

এই চট হইতে একটা পর্বত বাস্তা অলকানন্দা পার য়! পঞ্চ 

কেদারের অন্যতম করেশ্বর গিয়াছে । নদীব উপর যে দড়ির ঝোছ। ছিলি 

তা ভার্গিয়! যাওয়াতে আমরা আর হায় যাইতে পারি নাই। 

কল্পেশ্বর মহাদেব 

কুমার চটি হইতে প্রার দিকি দাগ নিয়ে করেশর গগা। এখালে 

কর্খনাশা ও অপকানন্দার সঙ্গম স্থলা। যাত্রীর! জম্ম দন্মানরের কর্শ. 

নাশের জন্ত এই কর্ধনাশ! নদীতে স্গান করিয়া থাকেন। পর্বতোপরি 

নিবিড় দেবদার বন মধ শ্রু৬করেশ্বর মঙাদেব। এখানে দেবরাজ 

ইঞ্জ কর্তৃক মহাদেব পৃ্িত হইয়াছিলেন এবং ঠাছাকে আরাধনা করিয়া 

কল বৃক্ষকে প্রাণ হুয়াছিলেন। হা! কল স্থান নামে প্রসিদ্ধ, এবং 

র্বপাপ নাশক। 
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 পাস্পিিক্পিরি স্িপিপশশিনপাি লাম পা ই সপ কস পপি নস লা স্টিকি পিউ র্ট্সি সলাস ্্সিপাস সস 

একদা ইন্ত্র গন্র্বগণ, দেবগণ ও অগ্গরাগণ কর্তৃক বেঠিত হইয়া 

এররাবতের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়! গদাধরের নিকট গমন করিতেছিলেন। 
এমন সময় মুনিসত্তম ছুর্বান! দৈব বশতঃ কৈলাসে আসিয়। উপস্থিত 

হইলেন। এই স্থানে একটা সুগন্ধি পুষ্প-মাল্য-ধারিধী সুন্দরীকে দর্শন 
করিয়! মালা প্রার্থনা করিলেন। সেও শাপভীত! হইয়! হুর্বাসাকে মালা 

দান করিল। অনন্তর হুর্বাসা যেখানে ইন্দ্র ছিলেন তথায় গমন করিলেন। 

হস্তি পৃষ্ঠে সমারূঢ দেখিয়! মালা ধারণ পূর্বক বলিলেন, “ওহে সুরগণ শ্রেষ্ঠ 

ইন্্র, আমি তোমাকে দিবা মালা গ্রদান করিতেছি, তুমি গ্রীতি সহকারে 
গ্রহণ কর।” হন্ত্র অহঙ্কারে মত্ত হইয়া মনে মনে হান্ত কাঁরতে করিতে 

এঁমালা গ্রহণ করিলেন। ইন্ত্রকে মদমত্ত দেখিয়া! মুনি-শ্রে্ঠ ক্রোধে 
অন্ধ হইয়া জল স্পশ পূর্বাক বলিতে লাগিণেন, “তুমি এষ্বধ্য মদে মত হইয়া 

আমাকে অপমান করিলে। অতএব তোমার লক্ষী বৈলোকা হইতে এষা 

হইবেক। * হন্ত্র বললেন, “হে বিপ্র আমি না পরানিয়! মূঢ় বুদ্ধি বশতঃ 

আপনাকে অথমাণিত করিয়াছি। হে দেব, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন 

হইয়। আমাকে ক্ষমা! করুন|” দুর্ববাস। বলিলেন, “আমার পাপ অনোধ, 

তুমি মহাদেবের আরাধনা করিয়| পুনর্বার স্বীয় পদ প্রাপ্ত হইবে? 
এই কথ বলিয়া মুনিবর থা! স্থানে প্রস্থান করিলেন। ইন্দ্র শত্রু কর্তৃক 

পরাজিত হইয়! শ্ব্গ হইতে পতিত হইপেন এবং লক্মীও ভ্রিলোক হইতে 

রষ্ট! হইলেন। ভ্রেলোকাাধিপতি ইন্দ্র নষ্টছওয়াতে সমস্ত জগং হাহাকার 

রৰে পূর্ণ হইল। বেদ পাঠ, হোম, শ্রান্ধাদি ক্রিয়া বর্জিত হুইল। 

্রাঙ্মণগণ আচারত্রং হইলেন। রাজ! গ্রজ। পালন করিলেন না। 

দেবতাগণ ভীত হুইয়! ব্রক্জার নিকট শরপাগত হইলেন। পিতামহ ব্রষ্বা সকল 

কথ! শনির! কষণকাল চিন্ত। করতঃ দেবগণ সমভিব্াহারে ক্ষীয়োদ সাগরের 
উত্তর ভীরে উপস্থিত হইর! দেব দেব মহাগ্েবকে স্ততি করিতে লাগিলেন। 
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গত রাত্রিতে ধর্মশালা হইতে গালিচা দিয়াছিল তাহ! ভাল করিয়া 

বিছাইয তাঁহার উপর আমরা বিদ্বান! করিয়াছিলাম। আজ তোরে 

এ] টার সময় রওনা হইলাম । শান্তির অর নাই। প্রায় দেড় মাহল পরে 

একটি ফণাড়ি পথ রান্তার বাম ধার দিয়! অদ্ধ মাইল উত্বাইএর রাস্তায় 

অনীমঠ নিযাছে। এখানে বৃদ্ধ বন্্রী আছেন এবং পঞ্চ বন্্রীর এক ব্রী। 

আমর! প্রত্যাবর্তনের সময় তথায় গিয়াছিলাম। দে কথা পরে বলিব। 

আমর অল্প অল্প চড়াই এব রাস্তায় চলিতে আরস্ত করিলাষ। হট মাইল 

দূরবর্তী সিংধার চটিতে পৌহুছিয়া কিছু সময় বিশ্রাম করিলাম। 

সি ঘা--এই চটি রাস্ত। ইইতে একটুকু ঈচ্চ স্থানে। একখান! 

মাত্র ঘর, শূন্য পড়িয়। আছে। 

আলু পুক্প-_এক মাইল দূরবর্তী ঝবকপুর চটিতে গ্রীবালি- 

রাম শর্মার একখানা পুন্তকের দোকান আছে। তথায় শিলাজতু, 

মুগনাতি ও অগ্ঠান্ত ওধধও পাওয়া যা়। দোকানে বাঙ্গলা পুন্তক ২১ 

খান মাত আছে আর সমন্তট ছিনি। আমি একখানা বাঙলা পৃত্থক 

ক্রয় করিধ| দোকনদারের নিকট বাঁধিয়া দিলাম । ফিরিবার সময় 

লইয়। যাইব । যখন এট রাস্তার ফিরিতে হইবে তখন বর বোঝ কে 

বন করে? এই চটির নিকটে একটী সরকারী ডাকবাংল! আছে। 

পৃন্তকের দোকানে যে সমযধ বদিয়াছিলাম মাছির উপদ্রবে অস্থির হইয়া 

উঠিলাম। এই চটির পর রাস্তা অল্প অল্প চড়াই এবং এক এক স্থান 

এ প্রকার ভীষণ যে বাদ ধার রাস্তার নিয়ে তাকাতে মাথা 

ঘুড়ি যায়। এক ধারে পর্ন, অপর ধার বহু নিয়ে অনকাননা!। 

এস্কানের পাহাড় অনেকট! সাদা রংবিশিষ্ট প্রস্তর গুলি আলগা! তাবে 
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আছে। ছই একটুকুর থসিয়া যাত্রীর মস্তকে পড়িলে আর রক্ষ! নাই। 

আমার মাতাঠাকুরাণী, প্রমথ বাবু ও তীহার পরিবারবর্গ অনেক '্মাগেই 

চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জ্োশীমঠে যাইয়। অপেক্ষা করিবেন। 

কুলিরাও চলিষ! গিয়াছে, তাহাদিগকে বলিয়। দেওয়া হইয়াছে, তাহাবা 

যেন শ্যাম চটি হইতে ফাড়ি পথে গিয়! বিষু।প্রয়াগ বিশ্রাম করে, আমর! 

তথায় মধ্যাহ্ন ভোঙজন সম্পাদন করিব। আমর! এই প্রকার প্রগ্রাম 

করিয়! বাছির হইয়াছি। গ্রগ্রাম করিলে কি হইবে। কৃষ্ণাও চগিতে 

পারে না, আর সাধুদ্জাও চলিতে পারেন না। আমরা এই চারি গ্রাণীই 

পিছনে পড়িম। আছি। 

স্ঠাঁমচার্টি_ঝরকপুর হইতে শ্বাম চটি দুই মাইল। এই চটির 
নিকট €ইতে পর্বতের নিয় দেশ দিয়! একটা রাস বিষ গ্রয্াগ গিয়াছে। 
আর আমর! যে সরকারী রাস্তায় চলিতেছ তাহ! জোশীমঠ যাইয়া শেষ 

হইয়াছে। জোশীমঠ পর্যন্ত রাস্ত! ভাগ, পরে রাস্তা অপরিসর ও বন্ধুর, 

মধ্যে মধো গ্রস্তরধণ্ড সকল ইতন্ততঃ পড়ি আছে। এই চটিতে 

পৌহুছিয়! অনেকগুলি ডাটা শাক উঠাইলাম। চটির ঘর ছুই খান! 

শূন্ত ও অর্ধ ভগ্ন অবস্থার পাড়! আছে। চটির চতুদ্দিকে অনেক 

ডাটা শীক হইয়াছে। নিকটবর্তী একট| পিচ ফলের গাছ হইতে কৃষ্ণ 
কয়েকটা ফলও পাঁড়িল। জোশীমঠ ঢুকিতে প্রথমেই স্বামী শ্রীমং গিরি 

বরাননের প্রকাণ্ড ধর্মশালা) অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ এবং বেশ পরিষ্কার 

পরিচ্ছন। নিকটেই স্বামীজীর আবাস গৃহ। বেশ নুনার বাঙ্গলা। 

ছুঃখেয বিষয় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সময় পাইলাম না। ফিরিবার 

সময় গ্রহথ বাবু ও আমি এই ধর্মশালা দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। 



জোশীমঠ_( জ্যোতির্ঠ ) ১৮৯ 

জোশীমঠ-__( জ্যোতিন্মঠ ) 

আমর! ১০ টার সময় জোশীমঠে উপস্থিত হইলাম। ইছা একটা 

ছোট সহর। আমরাও পৌহুছিয়াছি প্রমণ বাবুরাও তখন দেবাদি 

দর্শন কবিয়া জোশীমঠ ছাড়িয়া বিজু প্রয্াগের দিকে রওনা হইলেন। 

আমি ও সাধুজী বলাবলি করিলাম কুচ পোয়া নেট, আমাদের বখন 

প| আছে তখন আমর! ন! য় আস্তে আসতেই যাই৭) কিন্তু এজক্ট সাধুজীফে 

কথ! শুনিতে হইয়াছিল। আমাব সঙ্গে যে সাধুজী রাস্তাতে এক সঙ্গে 

যাইবেন তাঁা প্রমথ বাবুব ইচ্ছা নয়। কারণ ইঠাতে অনেক দেরী হয় 

এবং গন্তব্য স্থানে পৌছুছিয়। প্রন বাবুদের জোগাড় দেওয়ার লোক থাকে 

না। ভোশীমঠে ঢুকিয় প্রথমেই রাস্তার উপর ডাক ওতার থর পরে 

কালীকম্বলী বাবার দ্বিতল ধশ্বশালা। হাব নিকটে একটি প্রকাণ্ড 

ঝরণা এবং বাস্তার দই ধারে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দোকান। পরে সরকারী 

ছাম্পাহাঁল, পুরিশের গানা, বাওল সাছেবের বৃহৎ বাড়ী, তৃতপূর্ব 

রাগলের পুহ কুমার শ্রীরাম চন্ত্র নগুরী শর্মার পুস্তক, পিলাজতু ও 

মুগনাভির দৌকান। এখানে একটা পাঠশালা আছে। রাস্থা হইতে 

কিছু নিয়ে নৃসিংন্ধ বর্্রীর মন্দির ইত্যাদি। এপানে তরকারী বাগান, 

কুলের বাগান মব আছে, কুলের বাগানে বেশ বড় বড় গোলাপ ফুল 

ফটির! আছে। জোশীমঠ ভগবান শঙ্করাচার্যোর স্থাপিত। ই্কাকে 

জ্যোতিম্মঠও বাল। এখানে কয়েকটা দেব মর্দির আছে তনধো বৃমিংহ 

তগবানই প্রধান। আমরা দি'ড়ি দিয়া নীচে নামিয় একটা প্রাঙ্গনের মধ্যে 

পড়িলাম, তথায় একটা প্রন্তরের ছা? বিশিঃ গৃছ্ে-ছুইটী পিতলের 

গোসুখ দিয়া জলধারা! পড়িতেছে। এখানে সকলে স্বানাদি করিয়া 

খাকেন। আমি আর ন্লান করিলাম না, মার্জন করিয়! নৃলিংহ বন্ত্রীর 



১৯ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 
পরি কা 

০ম পা সিন্স অসিত 

মন্ধিরে গ্রবেশ করিলাম। এমনির কতকটা সমতল স্থানে অবস্থিত। 

পাছাড় কাটিয়া সমতল কর! হইয়াছে। জোশীমঠের সমস্ত স্থানটা 

পর্বত গাত্রে অবস্থিত। 

ল্ঞিহহ-দেবেল আন্দিল্র- ইহা একটা উনুক্ত প্রাঙ্গনে 

অবস্থিত, ইহার চতুদ্দিক ঘের1। গ্রাঙ্গনের এক পারে মনির, ইহ! বন 

পুরাতন এবং আশে পাশের ঘর গুণিও পুরাতন দেখিলেই স্পষ্ট অনুমান 

হয়। এখানে বহু প্রাচীন কালের চিহ্ন সকল দেখিতে পাওয়া যায়। 

মনিয়ের মধ্যে বদরীনাথ ও নৃসিংহ ভগবান কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের সুন্দর মুঠ্ঠি। 

ডান ধারে চতী, গক্কড়) কুবের ও উদ্ধব এবং বাম ধারে লক্ষণ, রাম ও 

সীতার মুর্ধি। মন্দিরের সন্মুথে পিতলের একটা গরুড়ের মুগ্তি আছে। 

মঙ্গিরের এক পার্থ লক্মীর ভাগ্ডার। আমরা দর্শন ও মন্দির প্রদক্ষিণ 

করিঝ। বাহিরে আঙিলাম, পরে রাস্তার অপর পার্শস্িত একটা উচ্চ স্থানের 

মনরে গুবেশ করিলাম। সন্ুথে পিতলের গরুড় দেবের মুণ্ি। 

গ্রাঙ্গনের মধ্যে বাহুদেব, কৃষ্ণ, বলরাম, নবদেবী ও গণেশের মন্দির। 

এখানে অনেক মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। একটা পুরাতন 

শিব মন্দির আছে। শীতের ৬ মাস যখন বদরিকা শ্রম বন্ধ থাকে তখন 

নৃলিংহছদেবের মন্দিরে বদ্রী নারায়ণের পুঁজ! হইয়া থাকে। ভুমিকম্পে 

এখানকার অনেক মন্দিরের ক্ষতি হইয়াছে। 

এখানে একটা বহু পুরাতন মন্দির আছে। তথায় এক দেবী গ্রতিঠিত 

ছিলেন, শুন! যার তাঁহার সম্মুখে প্রত্যহ নরবলি হইত। এক একদিন 

এত অধিক নরবলি হইত যে তাহাদের শোণিত প্লীবনে প্রাঙ্গন পূর্ণ হইয়া 

বাইত। এই বীতৎন কাণ্ড কত দিনে নিবারত হইয়াছে তাহ! বল! 

বায় না, তবে অনেকের ধারণ শঙ্করাচার্যা জোশীমঠ প্রতিঠা করিবার সময় 

এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডও নিবারণ করেন। আবার কাহারও কাহারও 



জোশীমঠ-_-( জ্যোতির্ঘঠ ) ১৯১ 
পিসি শাসন স্ব সি আসি সি সম আসিস ই সি অপ পপি ই আজ জী 

মতে বৌদ্ধের| নরবলি বন্ধ করিয়াছেন এবং দেবীকে স্থানচাত 
করিয়াছেন । 

তোশীমঠ "্ঝালি" নামক উচ্চ পর্বতের ঢালু গাত্রে একটা বক্ত স্থানে 
এবং বিষুগঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম স্থল হইতে ১৫** ফিট ও সমুদবক্ষ 

হুইতে ৬১*৭ ফিট উচ্চ, জোশীমঠের উত্তর ধারে উচ্চ পর্বত থাকাতে 

হিমালয়ের ঠাণ্ড। বাতাস হইতে এই ক্ষুদ্র সহরটা রক্ষা পাইতেছে। 

এই উচ্চ পর্বতকে “ছাতী" পাহাড় বলিয়! থাকে। ঝিছুগ্ররাগ এখান 

হইতে দুই মাইল নিয়ে। এখানে ৰাটাগুলি প্রস্তর নির্শিত এবং প্লেট 

পাথর ব পাতল! তক্তার ছাদবিশিষ্ট এবং বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্। 

জোলীমঠ হিন্দুদিগের পরম পবিত্র তীর্থ। এই তীরের সকার বিষুর 

শ্্রীতিকর তীর্থ আর নাই। নৃসিংহ রূপধারী ভগবান শ্রীহরি এপ্কানে 

নিরন্তর অধিষান করিয়া জীবের মুক্তি প্রদান করিতেছেন। ভগবান 

শক্করাচাঁা সনাতন ধর্ধর গ্রচারার্ধে ভারতবর্ষের চারিটা মহাতীর্থে চারিটা 

ষঠ স্থাপন করেন। 

এই চারিটা মঠ স্থাপন করিয়! চারিটী প্রধান শিল্ঠুকে অধ্যক্ষতার 

কার্ধে নিযুক্ত করিগাছিলেন। উত্তরাখণ্ড হিমালর়ে জোশীমঠ ৰা 

জ্যোতিশ্রঠ, পশ্চিমে দ্বারকাধামে সারদা মঠ, দাক্ষিপাত্যে সেতুবন্ধ 

রামেশবরে শৃঙ্গেরি মঠ, এবং পূর্বে পুরুযোত্রমে গোবদ্ন মঠ। চারজন 

অধাক্ষের নাম (১) জোশীমঠে তোটকাচার্ধা, এবং তীহার শিল্প-_গিরি 

পর্বত ও সাঁগর। (২) সারদা] মঠে ভস্তামলক এবং তাহার শিষ্ত--তীৎ 

ও আশ্রম। (৩) খস্ুশ্াপ্রমে শূঙ্গেরি মঠে হুরেশ্বর এবং তাহার শিষষ 

সরগ্তী, তাঁর়তি ও পুরি। (6) প্রক্ষেত্রে গোবর্ন মঠে পদ্মপাদ 

এবং তাহার শিল্প--বন ও আয়পা ইত্যাদি উপাধিতে বিতৃষিত করেন। 

সারদা মঠ, শৃঙ্গেরি মঠ ও গোবর্ধন মঠের অধ্যক্ষ! শনবয়াচারধ্য নাত 



১৯২ কেদার-ব্দরি পরিভ্রমণ 

অভিহিত হুইয়। থাকেন এবং দশটী উপাধিধারী শিল্যুগণ দশনামী সন্ন্যাসী 

বলিয়৷ খ্যাত হইয়া থাকেন। 

পেযোজ তিন স্থানে এখনও গঞ্দ আছে কিন্তু এখানে তেমন কিছু 

নাই। ভগধান শঙ্করাচার্যা যে অক্ষয় কাত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা 

ভারতের চারিধার হইতে মন্তক উন্নত করিরা এখনও হিন্দুধর্ম ঘোষণ! 
কক়্িতেছে। জোশীমঠে অনেক বহু পুরাতন গ্রন্থ আছে, তাহার 

কতক পোকায় নষ্ট করিয়। ফেপিয়াছে আর কতক জীর্ণভাবে আছে। 

ভূতপূর্ব রাওলের পুত্র কুমার শ্রীরামচন্্র নম্বরী শর্মা! কতক গক্কোস্তার 

করিয়। শ্রীকেদারকন্পু (ভা! টিকা সহিত) নামে একখানা হিন্দিতে 

বই ছাপাইয়াছেন। পুভ্তকথান! খুব তাল হইয়াছে। শঙ্করাচার্ধয থে 

তোঁটকাচার্যা গিরর হস্তে মঠাধ্যক্ষের ভার অর্পণ করিয়া বান তাহার 

উত্তরাধিকারীগণ এই মঠের সম্মান রক্ষ। করিতে পারেন নাই। এই 

মঠের ওস্ভ থে গ্রকার জমি আছে এ প্রকার অপর তিন মঠেনাই। 

বদরিনারায়ণের বিপুল সম্পত্তি, কিন্তু যাহাদের হস্তে এই সম্পত্তির ভার 
তাহার। নিজেদের নান! প্রকার ভোগ বিলাঁসে বথেচ্ছ। ব্যয় করিয়া 

থাকেন, তাহার ফলে এই সম্ত্রদায়ের হস্ত হইতে অধ্যক্ষত| বিলুপ্ত হয়। 

ূর্ব্বে সকল মঠ অপেক্ষা! জ্যোতির্ঠের অনেক নাম ছিল এখন বদিও 

জ্যোতির্দঠের অনেক নীম কিন্তু কার্ধ্যে কিছুই নাই। শন্বয়াচার্ধের 
গ্রতিষিত জোতিষীখয় শিব আছেন বটে, কিন্তু তাহার নামমাত্র পৃজা 

হ্যা থাকে ) আর ভোগের ত কথাই নাই) যে সামা দেবোত্তর 
সম্পত্তি আছে তাহাতে পুজারীর অভি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ হই 

থাকে। রাওল সাহেব তাহা! দেখেন না। এখানে মোহস্তকে রাওল 

বলিয়। থাকে । শন্বরাচাধ্য এ প্রকার নিম কারর! গিয়াছেন যে, বিনি 

বাল হইবেন তিনি গ্রীঘের ছয়মান বধরিকাশ্রষে থাকি? পপ্৬বদয়ি- 



জোশীমঠ--( জোতির্ঠ ) ১৯৩ 
৯ স৯ সি আপ সস পতি সম সি সপ্ন সিস্ট স্টিম সি 

নারায়ণের পুন কাঁরবেন, আর শীতের সময় যখন উক্ত স্থান বরফে 
টাকিয়া যাইবে তখন জোশীমঠে থাকিয়া! নারায়ণের পৃজা করিবেন 
এবং এই জন্ত বিস্তর সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিয়া! বান। এই নির্ম 
এখনও পালন হইতেছে কিন্তু সকলই প্রত্র্ট হইয়া গিয়াছে। এখন 
্রবাঙ্কুর অথবা! মহীশুরের রাজ দরবার হইতে রাওল নিযুক্ত হইয়া 
থাকেন এবং তিহরীর মহারাজ! 'আায় ব্যয়ের হিসাব নিকাস করিয়া 
ঘাকেন। বর্তমান রাওল সাহেব নম্ুরী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, তাহার রক্ষিত 
ন্নীআছে এবং তাহার তিন পুত্র, তাহার! আলমোর।তে বিদ্যা শিক্ষা 

কাঁরতেছে। কিন্ত এখন এ প্রকার নিয়ম হইয়াছে যে, যিনি রাওল 

হইবেন তাহাকে চিরব্রঙ্গচর্য্যাবলগ্বন করিতে হইবে। 

এখানে নৃমিংহ বদ্রীর এক হম্ত ক্রমশঃ কপ হইতেছে এবং বখন 

পড়িয়া যাইবে তখন বদরিকাশ্রমের রাস্তাও পাহাড় তায়! পড়ি! 

বন্ধ হুইয়। বাইবে। তথন ভবিষ্যবদ্ত্রী অথবা আদি বদ্ত্রীতে হথারীতি 

পু] হইবে। 
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সসনৎকুমার সংহিতা । 

কুমার শ্রীর়ামচন্্ নদুরী শর্মার পৃস্তকের দোকানের সন্তুখে গাছ 
তলায় বসিষ্! বিশ্রা করিতেছি এদন সমর সাধুদী সংবাদ দিলেন হে 
নিকটবর্তী একখান! তরে তিন জন সঙ্গ্যাসী আছেন। আমর! তখনই 

উহিয়া গেলাম, দেখিলাম তিন জনই প্রকৃত মন্্াসী। একজন বাঙ্গালী, 
পুর্বে তাহার বাড়ী ছিল হুগলী জিলায়। একজন মাঝ্রাজী ও একমান 

১৩ 
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গাড়োয়াল শ্রীনগরের অধিবাসী । একজন একট! লোহার তাওয়াতে 
কতকটা জঙ্গলী শাক ও কয়েকটা আলু সিদ্ধ করিতেছেন, একজন 

তিক্ষাল্ধব আট! ছানিয়। রুটি প্রন্থত করিতেছেন। বাঙ্গালী সন্ন্যাসী 
বলিলেন, ছুইবেলা আছার জোটে না--এক বেল| হইলেই যথেষ্ট। তিনি 

আরও বলিলেন যে, তাহার! কয়েক দিনের মধ্যেই তিব্বতের রাস্তায় 

মানস সরোবর ও কৈলাস যাত্রা করিবেন এবং নেপালের ভিতর দিয়! 

প্রত্যাবর্তন করিবেন। ইহাতে তাহাদের প্রায় ছুই মাস সময় লাগিবে। 

আমি তীহাকে জিজ্ঞ[সা করিলাম মানস সরোবরের রাস্তার ভিক্ষ। কোথায় 

পাইবেন? তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন “ভগবান যখন স্থৃষ্টি করিয়াছেন 

তখন তিনিই আহার যৌগাইবেন। পিপীলিকার| যখন গৃহস্থের ঘরে থাকে 

তখন তাহা চিনি গুড় প্রভৃতি খাইয়! থাকে, কিন্তু এই হিমালয়ের মধ্যে. 

যত পিপীলিক! আছে তাহাদের আহার কে যোগাইয়! থাকে? তথায় 

তলোকে তাহাদের আচার দিয়া আইসে না? ভগবানই তাঙচাদের 

আছারের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন।” এই তিন জন সন্ন্যাসী 

অনেক তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন, ভারতের সকল তীর্ঘই এই ভিক্ষাবৃত্তি 

অবলম্বন করিয়া ভ্রমণ করিয়াছেন কখনও অনশনে থাকেন নাই। 

সিদ্ধ মথাপুরুষ কোথাও আছেন কি না জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, 

একজন গঙ্গোততরীর উপরে, আর একজন যমুনোতরীর উপরে আছেন 
তথায় লাধারণ মন্ষ্যের যাওয়! অসাধ্য। 

এই সঙ্লামীদের হৃদয়ে দঢ বিশ্বাদ ও তগবানে তকির জোর আছে 

তাই তাহার! লোকের অসাধ্য ও সাধন করিতে পারেন। আমর! সংসারী, 
আমাদের সে প্রকার বিশ্বাম ও ভক্তি কোথায়? তাহার! অঞ্জলী শাক ও 

মোট! আটার রুটি খাইয়াই নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন। তাহার! 

শারীরিক মুখ চান না, তাহার! চান মনের সখ শাস্তি। সংসারী মানব 
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তোমর! ক্ষণস্থায়ী জীবনে ক্ষগন্থায়ী সুখেব বোবা মন্তকে লইয়া! কাদিনের 
তপ্ত কেবল “আমার” প্আমার" বলিয়! ঘুরিয়। বেড়াইতেছ 1? সংগারে 

ব্রিতাপের জাল! জুড়াইতে হইলে এই সর্ন্যাদীদের অনুসরণ কর। 

সংসাররূপ মরুভূমিতে হৃদয় শুফ হইয়া গেলে, সংলারের বাধাবিষ্বে হায় 

নগ্ধ হইতে থাকিলে, ভগবানের শরণাপন় হও। দেখিবে ভ্রদয়ে কত 

শক্তি পাও। মানব শক্তির আশা ত্যাগ কর। হ্বায়ে দৃঢ় বিশ্বাস 

কর, গ্রাণ সাহমধন্ধ কর, মনকে ভক্তিমোতে ভামাইা! দাও, দেখিবে 

তোমার বহু জম্মার্তিত কর্মবন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে। আধাঘ্িক, 

আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপ রাশি কোথায় অন্তঠিত হয়া যাইবে 

এবং প্রাণ জুড়াইইবার নিমিত্ত হৃদয়ে এক 'উংকট মাবেগ আকাঙ্গা 

: জাগবিত হইয়া! উঠিনে। তখন আর শার্ধের প্ররোচনায় অন্তের মুখের 

গ্রাস কাড়িয! লইয়া! নিজের উদর পূরণ করিতে চাছিবে না। 

আমার সাধুী ত ত্াতাদেব কণ! শুনিয়া আর জামাদের সভিত 

যাইতে চান না। 'আমি ভ্াহাকে বলিলাম, "আপনি কোথায় াইষেন? 

আপনার কর্ধবন্ধন শিপিল তইয়া আসিলে নিজেই রাস্তা দেখিয়া নিবেন, 

তখন আর অপবের সাচাধা দবকার হষ্টবে না। আপনি বদরীনায়ায়ণ 

দর্শন ন! করিয়া কোথাও যাইতে পারিবেন না।” সাধুতী তখন 

তীার্দিগকে বলিলেন “আপনারা যদি ৫৬ দিন অপেক্ষ! করেন তবে 

বদরিকাশ্রমে নারায়ণ দর্শন করিয়া মামি ফিরিয়া আসিব এবং 

আপনাদের দঙ্গে মানস-সরোবর যাত্রা করিব।” কিন্তু সাঁধুজী এই 

সময়ের মধ্যে আর ফিরিতে পারেন নাই এবং তীছার মানস-সরোষয় 

যাও হয় নাই। 

জোদঈমঠ হইতে একটী রাস্তা ধাউলী নদীর তীর দিয়া নিতিপাস 

নামক গিরিসন্বট পর্যাপ্ত গিয়াছে, ইচা এখান ইছতে ৫৮ মাইল দূর, 
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হি ৯৬৭ 

এবং সমুদ্র বক্ষ হইতে ১৬,৬২৮ ফিট উচ্চ। লিল পঞ্চবন্্রীর 

অন্ততম এবং এই রাস্তায় এখান £ইতে ১৩ মাইল দূরে অবস্থিত। 

৯ মাইল দুরে ঢাকতপোবন নামে একটা ছোট গ্রাম আছে, তথায় 

কতকগুলি উষ্ণকুণ্ড ও ভাঙ্গা মনিব আছে। পরে আবও ৪ মাল 

ব্যবধানে ন্ুচৈ গ্রামে ভবিধ্যবদ্রীর মন্দির আছে। কঙ্গির প্রাবলো 

ধখন নরও নারায়ণ নামক অলকানন্দার টন্তর তীরম্ব পর্বতদয় 

মিজিত হইয়া বদরীনাবারনের বাল্ত। বন্ধ হইয়। যাইবে, ভখন এই 

ভবিষ্যবত্ত্রীই গ্রধান তীথস্থান হইবে । জোনীমঠ হইতে ত্ৈলঙ্গম 

৫০/৩* মাইল দুরে। এরাগ্যা় আবও অনেক তার্থ মাছে __মুক্তিনাথ, 

গণ্ডকী নদী প্রভৃতি। এই নিতিপাস ষঈয়া তিব্বতের অন্তর্গত 

মানস-সরোবর ও কৈলাস পর্ত গমন করা যায়। 

তিব্বতের রান্তায় চামপী গরু দেখিতে পাওয়া যা এবং এই 

রাস্তায় ছাগলের উপরে মাল বহন কর! হইয়া থাকে। 

জোশীমঠ হইতে বদরিকাশ্রম ১৯ মাইল 

আময়। আর দেরী না করিয়া রওনা হইলাম। জোশীমঠ হইতে 

বিষ্ুগ্রয়াগ পর্যান্ত ২ মাইল রাস্ত| খাড়। উত্বাই। বিষুগঙ্জার উপর 

থে লৌহ নির্দিত সেতু ছিল তাহা বন্ঠায় ভাঙ্গিয়। গিযাছে। এখন 

পড়ির বৌল! আছে কিন্তু তাহার উপর দিয় পার হওয়া অত্যন্ত 

বিপাজনক। এই ঝোলার নিকটে আবার একটা কাষ্ঠের সেতু করিয়া 

দেওয়! হইয়াছে। বিষুগঙ্গার মধাস্থলে একটা! গ্রকাও প্রস্তরের উত্তয় পারে 

ফাষ্ঠ ফেলিয়! ছোট ছোট ডালপাল! বীধিয়া কোনও প্রকারে সেতু 

করিয়াছে। আমর! ইহার উপর দিয়াই পার হইলাম। 
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টির 

বিষুগ্রয়াগ 

এখানে পৌহছিয। দেখি মাতাঠাকুধাণী একখানি জরাজীর্ণ বে 

রন্ধনের জোগাড় করিতেছেন। প্রমথ বাবুরা অপেক্ষাকৃত একটু 

ভাল স্থানে একটী থরের বারোন্দায় রান্নাঃ বন্দোবন্ড করিয়াছেন। 

সাধুজীকে এত দেরীতে পৌহুছিতে দেখিয়া তিনি ত তীহার উপর 

অত্যান্ত অনন্থঃ হইলেন এবং আমাধ সঙ্গে যেন তিনি রাস্তায় বুথ! সময় 

না কাটান তাগ। বলিয়া গিলেন। সাধুপ্রী ঠাার কথাগুলি বিনা 

বাকাবায়ে গপাধ করিয়া ফেগিলেন। এ স্থানে একখান মিঠাঃর 

দোকান আর একথানা আট| ডালের দোঙ্কান আছে অপর কোন 

গুচ নাই। আব থাত্রীরাও কেহ এখানে রাত্রি বাদ কবে না। 

বিফুপ্রয়াগ বদবিকা শ্রম মহা তণ্থে প্রবেশে দ্বার স্বরূপ। বিষ 

এ অলকাননাব সঙগমস্থলের নাম শিষপ্রয়াগ। এট ছুই গঙ্গার সঙ্গম" 

স্বলেব উপরে উচ্চ প্রস্তরময় স্থানে একটী ছোট মন্দির, তথায় বিধুঃ ? 

ক্্ীদেবীর মুদ্ঠি আছে। মন্দির তইচে ছোট ছোট সিড়ি পাচা 

কাটিয়। সঙ্গমন্তণ পরাস্ত ইন্দোরের রাণী নির্মীপ করিয় দিয়াছেন । 

সঙ্গমন্থলে ম্লান করিবার জন্ঠ সিড়ির দু্ধারে চষইটা লৌহনির্পত 

শিকল আছে। এখানে স্মান কর! এক প্রকার অসস্ভব বলিয়াই বোধ 

তয়। এই সিডির শেষ সীমা ঠিক সঙ্গমন্লে না হইয়া! একধারে 

ঘণকানন্দার পারেই শেষ হইয়াছে। ডলের কি ভীবগ তরঙ্গ, উতর 

নদী পর্বত মধান্থ সন্ধীর্ঘ রাত দি ভরস্কর বেগে প্রবাহিত হইতেছে 

এবং মধ্যে মধ্যে প্রস্তযধণ্ডে ধাকা লাগির। উতপ্ততঃ বিক্ষিত হটযা 

পড়িহেছে । আমার মলে চষ্ল বিসুগ্রযাগ অপেক্ষা রুদ্প্রস্াগের 

জলের বেগ ভীষণ হইতে ভীষগতর। আমি ঘটি দিয়া জল উঠাইয়া 
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স্নান করিলাম। প্রমথ বাবু কিন্তু কোমর জলে নামিয়৷ এক হস্তে শিকল 

ও অপর হস্তে ঘাট-পুরোছিতকে ধরিয়! স্নান করিলেন। জল এত 

ঠা যে গার দিলেই কন্ কন্ করিয়া! উঠে। শান্তিকে আর স্গান 

করাইলাম না, কারণ তাহার গত কল্য জর হইয়াছিল। সঙ্গমস্থুলের 
জল টিতে করিয়া নিয়! তাহার মন্তকে স্পর্শ করাইলাম। যে প্রকার 

সম্ধীর্ণ সিড়ি ও জলের বেগ তাহাতে আমার বোধ হয় নাঁযে সকল 

বাত্রীরাই এত নিয়ে নাঁময়! এই শ্োত বেগে গ্নান করিতে সাহস করে। 
আমর! তর্পণ ক্রিয়া সমাপন পূর্বক উপরে উঠিলাম এবং বিষণ দর্শন 
করিয়৷ চটির ভঙ্গ গৃছে আহারাদির বন্দোবস্ত করিলাম। পাকের অন্ত 

ঝরণার জল ব্যবহার করিলাম। গঙ্গার জল এত ঘোল| যে খায়! 

ধায় ন!। আমর! মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপনানস্তে পুনরায় রাস্তা চলিতে 

আরস্ত কঃলাম। 

বিষুঃগ্রশ্নাগ হইতে চতুদ্দিগের দৃশা অত্যন্ত তরঙ্কর। এখান হইতে 
রাণ্ড। অতান্ত কঠিন। যেমন কেদারনাথের রাস্তা গৌবীকুণ্ড হইতে কঠিন 

সেই গ্রকার বদরিকাশ্রমের রাস্তা বিষুপ্রয়াগ হইতে কঠিন। নিতি- 

পাসের জগ্ত গবর্ণমেণ্টের রাস্তা জোশীমঠে শেষ হইয়াছে কাজেই এ দিকে 

আর তাহাদের বড় একট! দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। এখান হইতে 

বদরিকা শ্রম পর্যন্ত রান্ত রাওল সাহেবের বায়ে মেরামত হইয়! থাকে, 

তবে গব্ণমেণ্টের পাবলিক ওয়ার্ক বিভাগ পরিদ্রশন করিয়া থাকে । 
পর্বতের ঢালু গা দিয়া পাছাড় কাটিয়। রাস্ত! নির্শাপ হইয়াছে । ছুই 
ধারে অন্তরতেদী পর্বতমালা, রান্ত! সন্কীণ ও বন্ধুর, মধ্যে মধ্য ছোট বড় 
প্রস্তর খণ্ড পড়িয়া আছে। পাহাড়ের গান পঙ| পাত! ছাড়া! কোন 

বড় বৃক্ষ নাই। পর্যতোপার প্রকাণ্ড শিল। খণ্ড মধ্যে মধ্যে নিয়ে 

গড়াইয্া পতিত হুয়। আমাদের সন্গুধে এ প্রকার এক খণ্ড শিলা 
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পতিত হইয়াছিল ভাগ্য সড়িয়। গিয়াছিলাম. নচেং আর রক্ষা 
ছল না। 

শ্বলছ্োড়1- চটি বিষুগ্রাগ হইতে ১ মাইল। দেখিলাম ইহ! 
শুন্ঠ পড়িয়া আছে। পরে আরও প্রায় অন্ধ মাইল যাইয়। অলকানম্বার 

উপরে একটা লৌহ নির্মিত সেতু পার হইলাম। এখান হইতে 
অলকাননার দক্ষিণ তীর দিয়া রাস্ত। অল্প অল্প চড়াই, এবং অপরিময়। 

সেতু পার হওয়ার পরেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল আমর! ভির্জতে তিজিতে 

কিছু নূরে যাই একটা গুহার মধ্যে আশ্রয় নিলাম। এ রাস্তায় 

দেখিলাম আরও কযর়েকটী গুহ! আছে। মধ্যে মধ্যে রাস্তা খুবই সনধীর্ণ। 

একধারে গগনভেদী পর্বাত অপরধারে বহু নিয়ে অলকানদ।। জামর!| 

আরও অগ্রদর হইয়া দেখি প্রমথ বাবুর মাতার ঝাঁপানওগ়ালার। 

এক স্থানে বয়! তামাক খাইতেছে, কৃষ্কাও তাহাদের দেখাদেখি 

তথায় বমিয় গেল) আমি আর দেরী না করিয়। অগ্রবন্তী হইলাম। 

শান্তি ও কৃঞার সন্ধে বদিয়া থাকিল। 

হাউ চডি--মাঙ্জ আমি সকলের পূর্বেই ঘাট চটিতে পৌহ্ছিরা 
রাত্রি বাসের জন্ট খর ঠিক করিয়। নিলাম। পরে একে একে সকলেই 

আিলেন, কৃষ্ণ ও শান্তি আর আনে না। মনটা বড়হ উদ্বি্ হইল। 
মনে হইতে লাগিল ফিরিয়। যাই, শান্তিকে দেখিয়া আন, এই প্রকার 

উদ্বেগ চিত্রে রাস্তার দিগে চাহিয়া আছি এমন সময় দেখি কষা 

আগিতেছে। গ্রাণটা ঠা্ড। হইল। 

শান্তি বলিল প্কৃষা! তাহার লাঠি বারা আমাকে গত হার়াছে।” 

কৃষ্ণাকে ডাকিয়! জিন্তাস! করিলাম কিন্তু সে মম্পূর্ণ অস্বীকার করিল। 

শান্টি কখনও এ গ্রকার নালিষ করে নাই। কৃধার উপর বড়ই 
রাগ হইল, তাকে অনেক গালাগালি করিলাম, প্রমথ বাধু আমাকে 
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থামাইয়। দিলেন নচেৎ আরও অনেক হইয়া যাইত। একজন 
দোকানদার বলিল যে বদরীনারাযণ যাইয়া ইহাকে পুলিশে দেওয় 
উচিৎ। কিন্তু জমি আর তাহ! করি নাই। 

এই চটিতে 8৫ খানা ধর আছে কিন্তু সবই খালি পড়িয়া আছে। 
অলকানন্দার তারে একটুকু সমতল স্থানে অবস্থিত। 

একজন মাত্র পৌকানদার। এখানে একখান! শিলাগতুর 
দোকান আছে। পোকানগারের বাড়ী আলমোরা, শুই সে দেশে 
চলিয়া যাইবে। এখানে এক সের শিলানতু ক্রয় করিলাম। ইহা 
পর্বত গাত্রের এক প্রকার রস এবং অত্যন্ত পুঠিকর। অনেক 
পরিশ্রমে ইহা সংগ্রহ করিতে হয়। হিমালয়ের রাস্তার মধো মধ্যে 
পার্বত্য ওঁধধ, শিকড় ইত্যাদি বিক্রয় কইরা থাকে। এই বিশাল 
পর্বাত গাত্রে কত মৃত সঞ্জীবনী তুল্য ওষধ রচিয়াছে কে তাছাব 
ইয়ত্বা ঝরিবে। শ্লাজতু হিমালয়ের অনেক চটিতে পাওয়া যায়। 

রাত্রিতে আহারানি করিয়া! শুই পড়িলাম। বলদোড়। হইতে 
ঘাট চটি ও মাইল। ভোশীমঠ হইতে বদরিকাশ্রম পর্যাস্ত মাইল 
পোষ্ট নাই। 

৩০ দিবস, ২৬ জাধাঢ 

বিষুটপ্রয়াগ হইতে খাট চটি পর্যযস্ত কোনও জন-প্রাণীর সাক্ষাৎ 

পাই নাই- রানা খুবই কঠিন কোনও লোকালয় নাই, কেবল আকাশ 
ভেদ পর্বত মাল! রান্তার ছুই ধারে দীড়াইয আছে। অলকানন্দার 

অপর পার হটতে ঠিক খাড়া পাহাড় উঠিয়াছে। এসব গাছাড় এ 

প্রকার গন্ভীর ভাবে দীড়াইয়া আছে যে দেখিলেহ প্রাণে ভয় ও 

বিশ্বয়ের সঞ্চার হয়। এখান হইতে হস্ছমান চটি পর্যান্ত অলকানন্দার 



পাও্কেশ্বর ২৪১ 
স্পস্ট পিসি পাপা পাপী পাস পা পাস ৯ ল সপ, 

রি পাটির পাশ পপাসিসসিল ৯ ৯৯ ০ পাস পাস 4৯ জা 

বাম তীরের পর্বত গুলির চূড়া ছন্তান্ঠ পর্বতের ভ্তায় নহে। মাধ! 
গুলি সকলই চোখা যেন ভীষণাককতি শিবলিঙ্গ গুলি দীড়াইয়! আছে। 

ঘাট চটি হইতে পাওুকেন্বর পর্যান্ত বেশী চড়াই উতয়াই নাই। 
অলকানন্দার পার দিয়া রাস্তা, মধো মধ বিস্তর ডাটার ক্ষেত। কিছু 

দুরে কাক ভুঅগ্ী ও লোকপাঁল তীর্খে যাওয়ার রা্তা। 
অলকানন্দার উপর দিয়া একটি কাষ্ঠ সেতু পার হইয়া যাতে হয়। 

পাছাড়ী লোক ও আহার্ধয বন্ত সঙ্গে লই াইতে হয়। আমারা আর 
তথায় যাই নাই। 

পাগুকেশ্বর 

ধাট চট হইতে এস্ান ২ মাইল। এখানে অনেক গুল চটির 

ঘর আছে কিন্ধু সবই শুট পাঁড়য়। আছে। আমরা আর বিলম্ব না 

করিয়া মন্দিরে প্রতেশ কারসাম | ছুইটা মন্দির পাশাপাশি । প্রথমে 

আমর1 যোগবত্রী? মন্দিরে গ্রবেশ করিয়া বদ্রীনারায়ণ ছর্শন জরিলাম। 

এট মূর্তি অট ধাতু নির্িত। এই প্রকাও প্রবাদ আছে দে এই 

বদ্রীনারা়ণের মৃঠি প্রথমে পিতামহ ব্রদ্ধা ইন্্রকে দিয়াছিলেন পরে 

ইন্ত্র আবার যুধিত্টিরকে দিয়াছিপেন। পাণুবেরা স্বার্গায়োহণের সময় 

এখানে এই মৃষ্ঠি স্থাপন করিয়! যান। 

এই মুঠিটা মতান্ত সুম্মর এবং তাহার সমুধে নেক গুলি 

শালগ্রাম শিলা! বক্ষিত হইয়াছে। পৃর্জরীকে অগযোধ করাতে তিনি 

ভগবানের নির্বাপ মুঠি দেখাইলেন পরে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয। 

বাস্থদেবের মন্দিরে ঢুকিলাম। বাহুদেবের ছু্তিও ধাতু নির্দিত। 

পাতিয়ালায় মহারাজ! ৪৫ বংনর পূর্বো এট মঙ্গির নির্দাগ করিয়া 

দিয়াছিলেন। উত্তর মন্দিরহ অত্যান্ঠ প্রাচীন বোধ হইল। দদদিয়ের 
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মধ্যে কতকগুলি তাত ফলক আছে এবং যোগবন্ত্রীর মন্দিরের বাঞিরে 
চত্বরের মধ্যে একখান! বৃহৎ তাত্র ফলক আছে। এই প্রকার প্রকাশ 

যে এই ফলক গুলিতে তৃমি দান সংক্রান্ত কিছু লিখিত আছে। কেহ 
পড়িতে পারে না। এইস্থানে পাওুরা্জা তপন্তা করিয়াছিলেন বলিয়া 

পাও্কেখ্বর নাম হইয়াছে এবং এখানেই পঞ্চ পাগুবের জন্ম হইয়াছিল 
বলিয়! প্রকাশ। এখানে কালীকথবলী বাবার ধর্ধশাল! আছে, তথায় 
সদাব্রতের বন্দোবস্ত আছে। নিকটে রান্তার পার্থে একখানা ক্ষুদ্র 
গ্রাম। এখান হইতে প্রায় অর্ধ মাইল দূরে শ্পেম্বন্বাব্র। নামক 
একটা জলশ্রোত আছে। ইহার উপর সেতু নাই। এখানে 
একটা উচ্চ স্থানে সরকারী বাংলা! আছে। কিঞ্চিং বাবধানে শেষ 
নাগের একটা মন্দির, রীম। মহারাজের ধর্ম-শালা, এবং আরও ২৩ খান। 
ঘর আছে কিন্তু সবই শৃন্ত পড়িয়া আছে। আমি শাস্তিকে নিয়! এই 
শেষধারার পারে বদিয়। কিছু জলযোগ করিয়া নিলাম। বাম ধারে 
পর্বত গাত্রে ছুইটী গুহা! আছে। পরে জানিয়াছিণাম মৌনী বাব! 
লীতের সমর এন্বানে অবস্থান করেন। ২। মাইল দুরবন্তী রাম বাগাড় 
চটিতে পৌহুছিয়! মধ্যাহ ভোজন সম্পাদন করি। 

লাম বাগাড়-এখানে আমর| কালীকম্বলী বাবার ধর্- 
শালার বারেনায় রান্নার জোগাড় করিলাম। এই ঘর খানা একতাল!। 
কয়েকটা কুতুব গ্রকোষ্ট আছে এবং সমুথে বিস্তৃত বারেন্দা। কয়েক 
খান! চটির ঘর ও আছে। এখানে আমরা এক টাক সেরে চাউল 
খরিদ জরিলাম। চটিতে একটা পরিষ্কার জলের বরণা আছে। চটি 
সমতল স্থানে অবস্থিত এবং ধর্মণালার ঘরটা ঠিক অলকানম্বার তীরে। 
জপয় পায়ে একটা প্রকাণ্ড পর্বং নদী হইতে প্রায় ২৯৪ ফিট উচ্চ 
ঠিক খাড়া ভাবে দূর্ভে্ প্রাচীরের স্টার গল্ভীর ভাবে দাড়াইয়া। আছে । 
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আমর! বসিয়া আছি এমন সময় দেখি একটী পাহাড়ী রমণী ব্রন 
করিতে করিতে ধর্মমশালার সমুখ দিয়া যাইতেছে । তাহাকে জিজ্ঞাম 

করাতে অবগত হুইলাম যে তাছার একটা মহিষ হারাইর! গিয়াছে, 
যদি না পাওয়া যায় তবে পর্বতে তল্পকে মারিয়া ফেলিবে। এখানে 

তল্লকে গরু, মহিষ মারিয়া ফেলে। প্রায় এক ঘণ্টা পরে দেখিলাম 

মে তাহার স্বামীর সহিত মছিষ নিয়! ফিরিয়া যাইতেছে। মহ্ষিট! 

জঙ্গলে হারাইয়! গিয়াছিল এবং বিস্তার অনুসন্ধানে পাওয়! গিয়াছে। 

ধর্ম-শালার প্রকাণ্ড বারেন্টায় এক ধারে আমাদের এবং অপর 

ধারে প্রমথ বাবুদের রা! হইতেছে এমন সময় দেখি একজন “পুর বিয়া” 

তথায় ঢুকিয়। প্রমথ বাবুদের দিগে যাইতেছে। মাধুজী তখনই বাধা 

[দলেন কিন্তু তাহার কথা কে শোনে, সে লোকটা বল পূর্বক সেই 

ধারে যাইবেই কিছুতেই কথা মানে না তখন তাহার সহিত বচস! ও 

ধাকাধাকি আরন্ত হইল। পুরবিয়৷ গত ক্রোধে অগ্নি শর হইয়া 

আশ্ফালন শারন্ত করিল, কেন সে ধর্দশালার ঘত্র তত্র যাইতে পারিবে 

না। এই ভাবে কিছু সময় অতিবাহিত ওয়ার পর ঘখন তাহাকে 

আমার নিকট বসাইয়া তামাক সেবন করিতে বলিলাম তখন তাঞার 

রাগ কিঞিৎ প্রশমিত হইল কিন্ু সে সাধুজীকে অভিমম্পাৎ করিতে 

ছাড়িল না। অযোধ্যা, কাগী প্রড়তি স্থানের লোককে “পুরবিয়” 

বলে। এই লোকটির এক হম্ত না্ট। সাধুত্রী বলিলেন ঘে এক 

হাতেই এত যদি ছুই হাত থাকিত তবে ত আজ খুনাখুনী হইরা বাইত । 

সে বরিনারায়ণ দর্শন করিয়া ফিরিতেছে, তাহার সঙ্গে একখান! 

কম্বল মাত্র সম্বল, আর কিছুই নাই। 

চই ছিলম্ তামাক শেষ করিয়া সে আন্তে ছান্তে পৃষ্ঠ পরিগর্শন 

করিল। আমরাও ছাপ ছাড়িয় বাচিলাম। 
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ঘাট চটি হইতে এ পর্যন্ত রাস্ত। মন্দ নয়, গ্রায় সমতল তবে শেষ 
ধারার পরে কিছু স্থান অল্প অল্প চড়াই। শাস্তির আর জবর নাই। 
মধ্যা্ ভোঙনের পর আমর! আবার অগ্রসর হটতে লাগিলাম কিছু 
দূরে যাইয়া অলকানন্দার উপর দিয় লৌহ নির্শিত ঝুলান সেতু পার 
হইলাম। হছার পর রাস্ত। খারাপ ও নিবিড় জঙ্গল। মধ্যে মধ্যে 
চড়াই ও আছে। হ্ছুমান চটিহইতে অর্জ মাইল ব্যবধান থাকিতে 
আবার চড়াই উঠিতে হয়। এবার এক একটা বুছৎ প্রস্তরের উপর 
দিয়া রাস্তা। ঘ্বৃত গঙ্গা নামক একটা ক্ষুদ্র নদী পার হইয়! চটিতে 
উপস্থিত হইলাম। দ্বৃত গঙ্গা অলকানন্দায় মিলিত হুইয়ছে। এই 
নদীর জলট কলে ব্যব্ার করিয়া থাকে। চটি হতে অলকাননা 
বু নিয়ে। 

হনুমান চটি 
আমরা সন্ধ্যায় কিছু পূর্বে বদরিকাশ্রমেব রাস্তার শেষ চটিভে 

আসিয়া উপস্থিত হুইলাম। কালীকন্বলী বাবার ধর্দশালার দ্বিতলের 
বারেন্দায় আশ্রয় নিলাম। এখানে দেখিলাম ছুই খানা মিঠাই এর 
দোকান আছে তথায় গরম পুরী পাওয়া যায়। দোকানদার পুবী 
ভাজিতেছ্ে,। আমর! তাহার জন্ত অর্ডার ছ্বিলাম। দোকানে লাড্ড ও 
পেয়ারা পাওয়া যায়। এখানে আরও 81৫ খান! ধর, একথানা শিলাজতুর 
দোকান, এবং হগ্ুমানজীর মন্দির আছে। মন্দিরে হমুমানভীর 
এক গ্রস্তরের বুছৎ মৃত্তি। ঘ্বত গঞ্জার উপর কাষ্টের লেতু আছে। হনুমান 
চটির দক্ষিণ ধারে যে পর্বত আছে তথায় মহারাজ মরুৎ দেবতাগণ 
সঞ্চিত এক বৃহৎ হজ্ত করিয়াছিলেন। বজ্র স্ানটা পথি-পার্থে একটী 
সাহান্প উচ্চ স্থানে গৃঙ্র মধো স্থানীয় লোকের! দেখার! থাকে। 
এখানে হোম করিতে যাত্রীদিগকে আহ্বান করিয়!। থাকে। 
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চে স্টিক সি লিস্ট পোসসিলিস এসডি শিস ওসি অই পি পর ছি ৯ তি তাস সিকি লি কি বব 

পাণ্ডারা বলেন যে পাহাড়ের অনেক স্থান খনন করিলে এখনও 

দগ্ব যব ও তিলের অঙ্গার পাওয়া! যার। এই চটির পাশ্বস্থিত পাহাড়ে 

ষষ্ট সমর বৈথানস মুনি দিগের আশ্রম ছিল। চটিতে পৌতছিধার 
পূর্বে দেখিলাম একটী পার্বত্য রান্ত। উচ্চ পাহাড়ের দিকে গিয়াছে। 

কোথায় গিয়াছে তাহ। আর কাহারেও জিজ্ঞান! করিবার অবসর পাই 

নাট । চড়াই উঠিতে উঠিতে শরীর এত ক্লান্ত হয়! পড়ে যে কাচারও 

সহিত কথ! বলিতে ইচ্ছ। করে ন|। স্বন্দ-পুরাণ মতে ই বৈখানস তীর্থ। 
ব্দরিকা শ্রমের দক্ষিণে গন্ধ-মাদন পর্বত। হনুমানের সহিত এই 

পর্বতের যে কত নিকট মধন্ধ তাহ! রামায়ণ পাঠে অবগত হওয়া! বায়। 

গন্ধ-মাদন পর্বত উত্তোলন করিবার সময় অনেক প্রস্তর খাসিয়া 

পড়িয়াছিল এবং এই জ্ই বোধ হয় পর্বতের খড় বড় গ্রদ্তর সকল 

চটির নিকটে ইতস্ততঃ বিক্ষির আছে। বড় বড় প্রস্তর নকল এ ভাবে 

পড়িয়। থাকিতে আর কোথাও দেখি নাই। সম্ভবতঃ এই জুই এই 

চটির নাম হনুমান চটি হইয়াছে। 

রাতিতে খুব ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগল সেজন্ট বারেন্দার সামনে 

কম্বল টানাইয়া দিলাম। দাধুজী ও আমাদের নিকটে শয়ন করিলেন। 

তিনি আজ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। রাত্রিতে নিকটস্থ পর্বা- 

মালা কুয়াসায় আচ্ছন্ন থাকাতে বেশ শীত অনুত৭ করিতেছি। 

৩১ দিবস, ২৭ আষাঢ়, সোমবার 

প্রতাষে ৬টার সময় রওনা হইলাম। গত রাত্রিতে বৃষ্টি হইয়াছিল 

এখনও আকাশ মেখাচ্ছন্ন। পাণ্ডার গোব। বলিলেন যে ৯টার মধ্যে 

ব্রিকাশ্রম পৌহছিতে হইবে কারণ দেরী হইলে নারায়ণের মনিরের 

ররজা বন্ধ হইয়া যাইবে এবং আমাদের আর সকালে নারায়ণ দর্শন 

৯৪ জান্তা এসসি সাহা 
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ধটিবে না। আমরাও তাড়াতাড়ি হাটিতে লাগিলাম। চটি হইতে 

প্রায় তিন পোয়া মাইল দূরে আমর! একটা কাষ্ঠের সেতুর উপর দিয়া 
আলকাননা! পার চইয়। দক্ষিণ তীর দিয়! চলিতে লাগিলাম। আবার কিছু 

ব্যবধানে পুনরায় লৌহ নির্ণিত সেতুর উপর দিয়! অলকাননা! পার হইয়া 

বাম তীর দিয়! চলিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে অনেক গুলি 

ধরণ! দেখিলাম। 

বিছুপ্রয়াগ হইতে আমরা! বরাবরই গিরি সঙ্কটের মধা দিয়া 
চলিতেছি। 

কিছু দুর অগ্রসর হইয়া! দেখি কাশী নরেশের ম্যানেজার বাহাছব 
একখানা ডাণ্ীতে বদরিকাশ্রম হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। 

গাধারপতঃ চারি জন লোফে ডাণ্ডী বন করিয়া থাকে কিন্তু এন্থলে 

৮জন লোকে তীহ্াকে বন কবিয়া যাইতেছে এবং আরও ৮ জন 

লোক সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। একদল পরিশ্রান্ত হলে অপর দল নহন 

করিবে। আমি গাহাকে প্য় বদরি বিশাল লালভীক! জয়” বলিয় 

সস্ভতাধণ করিলাম কিন্তু িনি একবার ভ্রক্ষেপও করিলেন না! এবং মাথ। 

তুলিয়া গরীবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপও করিলেন না। আর তিনি কেনই 
বা করিবেন? তিনি কাশী নরেশের ম্যানেজার অর্থের অভাব নাই। 

৮ জন লোকে তীঞ্ছাকে বহন করিয়! নিয়। যাইতেছে আর আমি 

মলিন বেশে পদব্রজে চলিয়াছি এবং বষ্টি ভর করিয়! মধো মধ্যে 

বিশ্রাম করিতেছি । কাহার সঙ্গে কিসের তুলন! ? রাজা আর ভিধারী। 

কলি চয়ের! মনে করে ধর্ম এখন অর্থ, বিবেক এখন স্বার্থ। তিনি 

যে তৃগ্বর্গের নারায়ণ দর্শম করিতে আসিয়াছিলেন, ধাহার জন্ত তিনিও 
অনেক কষ্ট সহ করিয়াছেন এবং যে নারায়ণকে দর্শন করিয়া! তিনি 

মর্তো প্রত্যাবর্তন করিতেছেন সেই নীরাযপের নিকট তিন্নি আমি মহান, 
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রিয়ার রাত 

ভঁছার নিকট ধনী, নিরধনী সকলই সমান, তাছার নিকট অর্থের গৌরব 

নাউ। দীন বাক্তি বদি চিরদিন ছুঃখেই কাটাইত, রোগী যদি বরাবরই 

রোগভোগ করিত, আলোক বা অন্ধকার যদি সম ভাবেই পৃথিবী 

বযাপিয়া৷ থারিত, যৌবন বদি বার্থফ্যে পরিণত না হইত তবে কে 

জানে জগৎ চলিত কিনা? আমরা প্রতি মূহূর্তে তগবানের রাজ 

কত পরিবর্তন দেখিতেছি তবুও আমাদের চক্র পরদ! খোলে না, 

তবুও আমব! সংসারের প্রহেলিক বুঝিতে পারি ন। 

হনুমান চটি হইতে বদরিকাশ্রম ৫ মাইল, ইহার মধো প্রায় ৪ মাইল 

বান্তাই চড়াই তবে কেদার নাথের রাস্তার স্তায় নচে এনং এই রাষ্ত। 

চলিতে আমাদের বিশ্রাম করিতে হয় নাই। শবীর রাস হলেও 

মন ক্লান্ত হয় নাই কেবলই মনে কবিতেছি কণ্ক্ষণে বগরীনারায়ণ 

দর্শন করিব। মাতা ঠাকুরাণী আন্তে আস্তে চলিতেছেন এবং সকলের 

পিছনে পড়িয়! আছেন। 

রাস্তাতে একটা বেগবতী বরণ! পার হইতে হইল । একখানা 

কাঠ ফেলান ছিল কিন্তু বৃষ্টিতে তাহা ধোয়াই। নিয়া গিঙাছে। 

একজন চৌকিদার বমিয আছে সে মকলকে পার হওয়ার সমর লাহাহা 

করিতেছে । প্রমথ বাঁবুর বাঁপানওয়ালাবা আমাদের মফলকেই 

একে একে পার করিয়া দিল। আরও কিছুদূর অগ্রসব চওয়ার পর 

আমাদের চড়াই এর রান্তা শেষ হইল। এখান তইতে র্যা সমতল 

এবং নারায়ণের মন্দির এক মাইল বাবধান চইবে। এখান কইতে 

মনির দেখা হায় কিন্তু আকাশ কুদ্থাটিকায় আঞ্ছ় থাকাতে আমর! 

কিছুই দেখিতে গারিলাম না। জামি এখানে উপস্থিত হইয়। দেখি 

প্রমথ বাবুর মাতার বাঁপানওয়ালার! ঝাঁপান মাটিতে রাখিয়া! বুড়ীকে 

বলিতেছে “মাইজী হিয়া উতার বাইরে? কারণ এখান হইতে 



২ ঝোরবারি গরিজাণ 
খ উিি্তিনতি অশ্রিিন্ি সিন তি স্িি ি্রি্ক্ছি ন্িনি প্ন্তিন্ডিন্ন্ডি উ « আস্রস্রনি শির হজ জনবিদি 

সঙগাকী বারিজাঞর হাটা যাতে হা বি ডিন খর হি 

নামি না। 

এন হটে বায? ছি চিংযার। ভীম গাজায় 

গা। ঢাধ বান! ছবি। ঘি কথ| গার বরিব। আমি শামি 

মাঘ শীত হাটে াগিলাম। এরা গাগা ছাগাগার। ধান 

€ারজারী ঢাক বাংধা। গরে অনধানন| গার হলাম। গা বাবা 

জাবা। ৫ গাগা হার ধা ঝা গর বাম 

ধান 1টি হতে বাকা গা ছটা কাঠের ৪ একী (হী! 

ঢা আবাদন| গার টি 1 ও। এ ঘেমে 

& গার টার। 



বরিকা শ্রম 

ভ্রিলোকের মধ্য ছুলর্ভ বদরিকাশ্রম নামক মছাতীর্ধে আজ 

মশরীরে উপস্থিত হইলাম। বছ বংসরের কল্পনা জল্পনা আজ পরিপূর্ণ 

ছইল। মনে যে কত আনন তাহা বাজ করার দাধা নাই। কিন্ত 

একটী বিষয় যখনই মনে হয় তখনই হৃদয়ের অবসাদ আরন্ত যা মনের 

বল কমিয় যায়, মেই নুখ স্মৃতি এখনও তৃতরের অতুল তাথ বদিকা পরম 

বগিয়। যখন মনে হয় তখন হ্বদয়ের তনত্রী সকল ছি বিছিয় করিয়। 

ফেলে ঠাহার স্নেছের পুর্তলা শাঞ্তিকে বক্ষে করিয়া দার? ক 

মহা করিতে করিতে আল বদরিকাশ্রমে আদিয়া উপস্থিত হটলাম। 

শোক তাপ দথু নংদারি লোকের পক্ষে হৃদয়ে শাস্তি ও পবিত্র! 

মানয়ন করিতে ও জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ করিতে তার্থ ভ্রমণ পরম 

উধধ আর বদরিকাশ্রমের মত তীর্থের ত কথাই নাই। 

ন কাশী ন তথা কারী মথুবা ন তথা গরধা। 

্রয়াগশ্চ তথাযোধা! নাবস্থী কুক জাঙগলম। 

কাশী, কাকী, মথুরা, গল, গ্র্নাগ আযাধা, অবনত ও বৃক্ষের 

তীর্থ বদরিকা শ্রম মচাতীর্থেব সায় পুণ্য জনক নগ্ে। 

পৃথিবীতে সর্ণেও রদাতলে বহু বধ তীর্ঘ আছে, কিন্তু নাা তীর্থ 

মণ তীর্থ আর হয় নাই ও হইবে না! 
আমি শান্তিকে নিয়া আমাদের দলের সর্ধার্ে বারীনাধের 

পূরীতে প্রবেশ করিলাম। আমার মাতাঠাকুরাণীও আমাদের গণ্চাং 

আমিলেন। প্রমথ বাবুরা আরও গল্চাং ধীরে ধীরে আমিতেছেন 

১৪ 
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শা পাপা পাপী আীন্পশিশী পা পপি পপি পিপি সস 

কারণ তাষ্চার বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণী অল্লকানন্দার সেতুর নিকট ঝাপান 

হইতে নামিয়াছেন এবং আস্তে আস্তে হাটিয়া। আমিতেছেন। সর্কা 

গ্রথমে দেখি একথান! বারেন্দায় একল্রন ঘোক একখান! খাত! লইয়া 

বঙ্িয়া আছে, যাত্রীদের নাম ধাম (লিখিয়া খাথে। আমাদের ও নাম ধাম 

লখ! হঠল। আমর! বাজাবের মধ্য (দিনা অগ্রসর হহতে লাগিলাম। 

কুয়াদায় সমস্ত ঘর বাড়ী ঢা'কয়া বহিয়াছে। দুরের জিনিষ কিছুই 

দেখা যায় না। 

নারাঙ্জণেব মন্দির যে কোথায় তাহা মার ঠিক করিতে পারি না। 

একজন লোককে [জন্তান! করাতে সে বালয়! দিল দিধা চলিয়া গেলেই 

মন্দির পাওয়া যাইবে। অল্প কিছু দূব গিয়াই দেখি ধাম ধারে একটা 

উচ্চ স্থানে মন্দিব। আমি সিড়ি দিয়া উঠিয়। দিংহ দ্বাব দিয় মন্দি, 

প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম । মন্দিরে দবজা তথনও খোল! ছিল, আর 

ক্ষণ-বিলম্ব ন| করিয়। তথনই ঢুকিয়! পড়িলাম। 

আমার নারায়ণ দর্শন 

ভগবানের মন্দির তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে বারেনা, 

ইহাব তিন ধাবে প্রশস্ত দরজ|। দ্বিতীয় ভাগের দরজার সম্মুখে এক 

থান! কাঠ আড়াআড়ি ভাবে আছে। যাত্রীব ভীড় হইলে এই কা 

খণ্ডের নিকট দাঁড়াইয়। ভগবানকে দর্শন করিতে হয়। এই দরজ। 

পার হইয়। দ্বি্ীয় হাগে প্রবেশ করিতে হয় এবং পবে আরও একটা 

দরজা পার হইয়! তৃতীয় ভাগে প্রবেশ কবিতে হয়। তৃতীয় ভাগে 

বদরীবিশাল, বদরীনাথ ব| বদবীনারায়ণ পল্মামনে সমাধি মগ্র। মুর্থ 

রুষ্চবর্ণ প্রস্তরে নির্শিত। প্রায় ৩ ফিট উচ্চ। দক্ষিণে কুবের, ও 

নারদের মৃত্ি, বাম পার্থে নর ও নারায়ণের মৃত্ি। এবং সুখে উদ্ধার ও 
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গরড়ের মু্তি। ভগবানের মন্তকে একটা শ্বণ মুকুট এবং মুকুটের মধ্য 

গলে একখান বুহৎ হীরক ধক ধক করিয়া জলিতেছে। মন্ত্রকের উপর 

কট সর্ণ ছত্র আছে। যে সিংহাসনে তগণান ও অন্থান্গ সকণ মুস্তি 

ছাপিত তাহা বৌপ্য নিম্মিত এবং মূলা প্রায় ৪***২ টাক, মধো মধো 

পদ্ম ফুলের হায় স্বণের ফুল বসান আছে। 

আমবা দ্বিত'য় প্রকোষ্ঠে গ্রবেশ করিয়া অপুব বিষু। মুঠি দশন 

কারয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কবিজাম। এই গ্রকোষ্ঠটা (ছাট দৈর্ঘো 

১৪ ফিট ও প্রস্থে ১৮ ফিট। শাম্ককে বলিলাম “প]1ধ, নাবারণ 

পর্ন করিয়া মানব জন্ম সার্থক কর. ভগবান'ক প্রণাম কব হাত 

গেড় কারয়! ঈাড়াইয়া থাক” আমবা প্িম্ষে "্য়ুদে ভগবানকে 

দেথিতেছি এমন সময় একজন বৃদ্ধা ঠাপাহভে হাপাঠতে নাগায়ণের 

নন্দিবেব বাবেন্দায় প্রবেশ করিয়া! বণিল “কাহা মেরি বৈকৃঠনাথ" 

এই কথ! বলিয়া সে গ্রায় উন্মণপায় ভ্য়া চাকার আর কবল। 

মন্দিবেব একজন কম্মচারা বপিল “মাঠ, ঠা ভয়ে দণণ [মকেগা |? 

সেই বৃদ্ধার দিকে আম মাব তাকাইপাব অবসর পাঠ পা£। মামি 

ভাবাবেশে নারায়ণ দশন ছাড়িয়া শগ্গ দিগে তাকাইবাব উচ্ছ! করিলাম না। 

আজ তৃষ্র্গে প্ই৬নাবারায়ণ দর্শন কিয়! মানব গলম সফল কিলাম। 

বারীনারায়ণের মন্দসিবে কয়েকটা স্ব বাতি আনতেতে। দুপ 

ধুনাদির গন্ধে মন্দিরাভ্যস্তব 'আমোদিঠ। ভগবানের মুদি উপনে 

আচ্ছাদিত এবং গলদেশে পন্য তুলসা? এ পুশ্পের মালা আমরা 

তৃতীয় গ্রকোষ্টের দরগ্জার নিকট হইতে নারায়ণ দশপ কাদিশাম চিরে 

প্রবেশাধিকার নাই। কেতল বাগল সাতের এবং একছন সঠঙ্কারী 

বাতীত আর কেছ নারারণের প্রকোষ্ঠে 2কিতে পারে না) এই 

সহকারী খাক্তি কেবল কান্ড কর্ধে নাচাধা করিয়। পাকেন কিন্তু 



২১২ কেদার- “বারি পরিভ্রমণ 
সপ পা টিপ পি পিসি টিসি পীশসপিস্টি পি ২ সি ত পি ১ প্টি প্পিস্পিসিপাস্ী শিপ লাশি তাপস ৯ 

সপ পিসি 

নারায়ণকে স্পর্শ করিতে পারেন না। দরজাব খে একটা কাঠেব 

বৃহৎ বাক্স আছে তাহা তালাচাবি দ্বারা বন্ধ, উপরে একটী ছিদ্র আছে 

তা দ্বার। নারায়ণের প্রণামী বাক্সের মধ্যে ফেপিয়। দেওয়া! হয়। ইহা 

মন্দিরের তঠবিলে জম! তয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকোষ্ঠের ভিতর 

দরজ| বাতীত আলোক যাইবার বন্দোবস্ত নাই। স্বৃত ও কপুবের 

দীপালোকের সাহায্যে বরীনারায়ণ দর্শন করিতে হয়। যে সব বাতি 

প্রজলিত থাকে তাহাতে নারামণের মুদি অম্পষ্ট দেখিতে পাওয় যায়। 

পরে এক দিবস রাওপ সাহেবকে বলাতে ঠিনি ভাল করিয়া বা!ত 

জলিয়৷ বদরীনারায়ণের মু্ি দেখাইয়াছিলেন। সকলে বলে এই মু 

চতুভৃজ কিন্তু আমি দিভৃঙ্জই দেথিলাম। হন্ত দ্রইথান! চেপ্ট| বক্রভাবে 

আসিয়া ফোড় দেশে স্থাপিত। অন্ত দই বাহ নাহ অথবা দেখ বায় না। 

মা্দরের ধন্মাণিকারীকে নিজ্ঞানা কারয়াছিলাম ঠিনিও বলিলেন দুই 

ইস্তই দেথ। যায়। মন্তক আছে কিন্তু চক্ষু, নাপিকা, কর্ণ নাই, কেবণ 

বেখা মাত্র আছে। ধম্মাধিকারী বলিলেন এই মুক্তি বিশাল শালগ্রাম 

শিল| ইহা মনুষ্েব নিণ্মিত নহে। ৭5 পুঝে তিববতায়েবা পৃঙা কারতেন, 
পরে মহাআ্স। শঙ্কধাঠাধা অলকানন্দাথ মধ্য হইতে এই মুখ উত্তোলন 

পূর্বক এখানে স্থাপন করিয়াছিলেন। 

নারায়ণেধ মনিব পুর্ব মুখে। একটা চইফোণ প্রাঙ্গশৈর মধো 

অবন্থিত। মানব হইতে বাব হইয়া পঙ্ষা'দেবীর একটা ক্ষুদ্র মন্দিবে 

সমুথে যাইয়া আমবা প্রণাম কালাম । এই মন্দির গ্রাঙ্গণের মধো 

দরক্ষণধাবে অবান্থত। নারায়ণের মন্দিরের সন্ুখে গকড় ও মহাবীবের 

্রস্তর মুত আছে। একজন লোক প্রত্যুষে আগিয়। এই গরুড়ের 

মু্তি কাপড়, মাল! গ্রঙ়তি দ্বারা বেশহুষা করাইয়া! দুই পয়স! উপার্জন 

করে। আবার ন্ধ্যার মময় সকল কাপড় চোপর খুলিয়া মৃত্রিটী উলঙ্গ 



বদরিকা শ্রম ২১৪ 
চা ০৯ পান্িপাসটি পাটি লাস্ট পাটি শিস্টিপাসটিলি সপ্ন এ পাশিবাি সসিতিস্সি পীদিল সি সি পাশ সি 

ভাবে রাখিয়। চপিয়া যায়। বেশ বাবস! ফান্দিয়া বণিয়াছে! যাত্রীরা 

সকলেই এক পয়সা অন্ধ পয়সা ষে যাহা দে তাহাতেই লোকটীর দিন 

চ্িয়া যায়। মন্দির প্রাঙ্গণে একস্থানে একটা গণেশের শুত্র মু আছে। 

মন্দিরের বামধারে ঘণ্টাকর্ণেব মুদি আছে। বে সিংহধার পাব হইয়া 

মামরা প্রাঙ্গণে আদিয়াছি তাহা খুব বৃহৎ এবং সিংহদ্বারের ঘটা হিতল 

শধায় সাধু সন্যাপীর! থাকেন। 

ধদানারায়ণেব মন্দিব একটা উচ্চস্থানে অবস্ঠত রাস্তা হইতে 

পায় ১৫।২+ ফিট উচ্চ | এই স্থান সমুদ্রবক্ষঃ হইতে ১০২৮ন ফট | 

মন্দিরের উচ্চত। ৫০ ফিট। শঙ্কবাচার্া যে মানব গাপন করিয়াছিলেন 

তাহা আব এখন নাঈ। বরফের চাপে অনেকবার তাঙগিয়া গিযাছিণ 

এবং পুনবার নিশ্মাণ হইয়াছিল। ব্মাল মপ্দিণ প্রত নশ্মিণ ও 

চুণ শ্ররকির গাথা। মন্দিরের মন্তক একটা চট্রাফাণ বিশ টন্মাহগ 

এবং সোণার পাতদ্বারা মওত, তদ্ধপরি একটা স্বর্ণা বসান। 

ন্দবের অভ্যগ্তর ভাগ চামার পাত য়া নাওিত। শ্রদ ক্ণের গন 

মন্দরেব চত্ুদ্দিকে রাস্তা আছে । গাঙ্গগণ নধো এক ধারে শক্ী 

দেখাব ভাণ্ডার আছে। পঙ্াদেশর মন্দিবের পা দিয়া একটি বাস্ 

ধন্মশলাব দিকে গিয়াছে । হার পাখে "ন্ধনশালা। এখানে এদগী- 

নারামণের ভোগ বানা হয়। টারিদাবে দেগগাল আছে, (কি% পরে 

ছান নাই, এইভাবে বছবংসর বাং চল্েহেত উপরে ১৩ খানা 

কবগেটেড টিন ফোয়া বাণিয়াছে ॥ তক্ষার দর্দিরের দাক্ষণ পারে 

নৃতন দ্ধনণাল নিশ্মাণ হতেছে,। হদনি উপরের ছা নির্্ান 

হয় নাই। 

মামরা মন্দিব প্রদক্ষিদ কাবয়। কালীকথ্বলী খাবার ধর্দশাগায় 

আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ইভ] মন্নিরের খুব সন্গিকট। ঘরখান। দ্রিচল 



২১৪ কেদার-বদরি পরিজ্রমণ 
স্টপ ০ স্পা সী পা পলা পপিস্পাপাস্ পপ পা 

সামনে ছোট একথান1 বারেনা!। ঘরে দর! খিরকী সবই আছে। 

এইট একখানা ঘরেই 'আঁমরা সকলে বিছানা পাতিলাম। ধর্মশাল! ও 

পার নিকট হইতে আমর! গালিচা কম্বল প্রভৃতি পাইলাম। প্রমথ 

বাবুরা শ্নানার্দি ক্রিয়া! সমাপন করিয়! আদিবার পব আমি স্নান করিতে 

চঙ্সিলাম। 

বদখানারায়ণের মানবের সিংহদ্বারের নিয়ন রাস্তা হইতে কয়েকটা 

সিড়ি নামলেই প্তপ্ুকু্”। এই ঘিডিব বামধারে রাওল মাহেবে 

বাদগ্কান এবং দক্ষিণ ধারের একধান! থরে ছোট রাওল সাহেব থাকেন। 

|নড়ির শেষভাগে “গকড় শিলা” ও নিকটে তপুকুণ্ড। এই কুট 

১৬ ফিট পরন্থ এবং ১৪ ফিট চওড়।। একটী গবম জলের ও একটা 

শীতল ঞর ধাবা ইঠার মধো পারড়তেছে এবং উদত্ত জল অলকাননায় 

যাইয়া পাঁড়তেছে। গরমগ্জলেব ধাবা ছাপ ১২০ [ডঃ ফারেন হাঁটু। 

গবম ও ঠাণ্ডা জল 'মশত নাঠঠলে ইঠাতে স্নান করা যাইত না। 

এই তুষাবেখ বাঙ্গে এই উষ্ণ গলে ন্নান ক'রতে বেশ আরামজনক। 

ভগণান শঙ্করাচারধয ঠানার শিষ্যদের শাঠের কঈ নিবাধণ নামত যোগ 

বলে এই উঞ্ প্র্রণণ উংপন্ন কবিয়া'ছলেন। ধন্ত তাহার যোগবল। 

এই উষ্ প্রস্রণ না থাকিলে এখানেও কেদারেণ স্তায় স্নান কর! দুরূহ 

ব্যাপার হহঠ। আঅলকানন্দার »ল এত ঠাণ্ডা যে তাহাতে স্নান কর! 

এক গ্রকার অসন্তব অন্গতঃ কলিচবেব! তাহাতে কিছুতেই গ্লান করিতে 

পাবে না। এই তপ্রকৃণ্ডের উপ!রভাগে তক্তার একখান! ছাদ আছে। 

কুওটা প্রস্তর দিয়! বাধান। আমি এই কুণ্ডে বেশ আবামেব সঠিত স্নান 

কারলাম। এই কুণ্ডে অগ্রিদেব বিষুঃর অগ্ুমতিক্রমে অবস্থান কাবতেছেন। 

তংপর চছার সম্লিকট “নাবদকুণ্ডে যাইয়। তর্পন করিলাম। নাবদকুণ্ড 

অলকানন্দার মধো একটা বক্রন্থানে অবস্থিত! জলের বেগ এত গ্রবল 



বদরিকা শ্রম 
তা 

৮» সপ সিস্ট সিসি সি শািশিপিসশি 

টিটি
 

ঘষে এখানে স্নান করা মমুষ্যের অসাধা। ভগবান শঙ্গরাচার্যয এই 

কু্দ হইতেই ব্দরীনারায়ণের বিগ্রহ দশবাব হু দিয়। নদীগর্ভ হইতে 

উত্তোলন করিয়াছিলেন। 

নারদকুণ্ডে ন্নান করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। 

“নারদীয় হে স্াতা নতুয়ঃ স্তনপো ভবেৎ | 

কুণ্ডের উপরিভাগে একটা বুহৎ শিলা আছে, তাহাকে ্নারদশিল1” 

ঝাল। তীর হইতে একটা শিলা লগ্বমানগাবে নদার মধাস্থান পথও 

দাকিয়। প্রবল আ্োতকে বাধ! দিতেছে । এই ঘাটে একজন ঘাট-পুধো হত 

ছেন। নারদকুণ্ডের একটু বাম ধাখে “হর্াকৃত নামক একটা উ্চ 

প্রশ্রবণ আছে, এখানে কোন কুঁও নাই, পর্বগগারের ছি দিয়া ওল 

নির্গত হইয়া আলকানন্দার 
যাইয়া পঁড়িতেছে। ঘারীরা জল হাঠে লয়! 

গায় ছিটাইয়। দেয়। হঁহার পর গরুড়শিলার ব্থকঞ্চিত প্রণানা চঠাঠয়। 

প্রণাম কারলাম। সকণ শ্গানেই প্রণামী না চড়াইলে আপ? নগ্কার 

পাওয়। যায় ন!। 

ন্বান ও তর্পণাস্তে ধশ্মশালাব গৃঠে ফিরিয়। হা 

মহারাজ বিরাট ভোজনের বর্দোবত করিয়াছেন 

বড়া, পাঁপড় ভাঁজ, লা, মালপোয়া, মাচাব, মিঠাই হতাদি। এই 

তুষার-রাজ্যে এহপ্রকার (বিপুল আয়োঞনের কখনই আশা করি নাঠ। 

প্রমথ বাবু বলিলেন “আপনার এই আমর। অপেক্ষা করিতেছি আপনি 

সহাপ্রসাঙ্গে বিহবণ করুন”। আমি আব ছিককি না কিয়! 

মভাগ্রনাদ বিতরণ আরস্থ করিম দিলাম । আনি গ্রমপ বাবুকে বলাম 

“আজ আমার ভীবন ধন্ত চল, বদরীক্ষে৫রে রাঙ্ধণদের মচাগ্রসাদ 

বিতরণ করিয়! আগ আমাব জন্ম প্ার্থক করিলাম” । 

আজ মহা! জানন্দে লকলে একসঙ্গে বলিয়া তোঙন করিলাম । একজন 

(সিয়া দেখি পাণ্। 

খিডা, অন্ন, ভাল, 

পেপাল পপ শপ পিপ
াসা পা সমতা 



২১৬ কেদার-বদরি পরিজ্মণ 
শাস্পিন্লপট পাকপসিশপিসিীন পা পাস রি টি টিতে পাটিলাস্পিস্সাসিশিছি ০ পি স্িশিিশসিপাসি সি পিসি স্পিস্পিস্টিসপাসস্ছি। 

পিসি সপিস্পিিসসিসি পসিি সিিি খাশস্পিসল এ 

ভিথারাও আমাদের সঙ্গে বসি গেল। আজ কি আনন! তথনই 
একটুকু মতাপ্রসাদ একখানা ভোজাপত্রে রািয়া দিলাম। সেই দিন 
পাত্রের মধ্যে একটুকু মহাপগ্রসাদ এযুক্ত যোগেশচন্ত্র উট্রচার্ধাকে 
ডাকে পাঠাইয়। দিলাম। বাকিটুকু মাতাঠাকুরাণী অগ্নিতাপে শু 
করিলেন এবং তা সযত্বে রাখিয়া দিলাম। বদ্দরিকাশ্রমে বসিয়া 
যখন এই গরাণ ভট্টাচার্যের কথা মনে ইত, তখনই মনটা কেমন 
কেমন করিত। মধ্াপ্রসাদ ভোজনান্তে মুখ প্রক্ষালন করিবার সময় 
মাটিতে ছল ফেণিতে নাই। মুখের জল হাতে করিয়! লইয়। পরে মাটিতে 
ফেলিতে ₹য়। 

ভোতনাপ্তে সকলেই বিশ্রাম করিলাম! কেহ কেহ নিদ্রাভিভূত 
হইয়া পড়িলেন। আমি এই অবস্থায় সুদুব বঙ্গদেশে ও আসামে কয়েক- 
থান! পত্র লিখিয়! ডাকঘবেব অগ্রসঞ্জানে বাহির হইয়া পড়িলাম। ডাকথবে 
যাইতে হইলে বাজারেখ মধা দিয়া যাইতে হয়। প্রস্তর বসান পাক৷ 
রাস্ত!। বধরকাশ্রমে এই একটা মাত্র রাস্তা। দ্বিতীয় রাস্ত। নাই। 
বাজার পাব হইয়া মামাদের পাণ্ডার বাসস্থানের নিকটে ডাকঘর ও তার 
আ'ফদ। ডাকঘবেব বাক পত্র কয়েকথান! ফেলিয়া দিঞম এবং 
আমাদেব নামে চিঠিপত্র আছে কি ন| জিজ্ঞাস! করিলাম । পোষ্ট্মা্ীর 
আফিসে ছিলেন না, তাহাব শরীর অন্ন্থ। তাহার কেরাণী কার 
করিন্ছে। গ্রমথ বাবুব ও আমার পত্রগুণল বাছিয়া। লইয়া বাসায় 
ফিরিয়! আফসিলাম। 

এখানে অনেকগুলি দোকান রাস্তার উভয় পারে শ্রেণীবন্ধভাবে সম্ভিত। 
প্রয়োজনীয় সকল প্রকার জিন্ষিই পাওয়া যায়। প্রযোজনায় বলে কি 
বিলাদিতার দ্রবা পাওয়া যায়? চিমালয় ভ্রমণে নিলাসিতাঁর স্বান পায় ন1। 
ইহা পাপ ক্ষয় ও পুণ্য সঞ্চয়ের স্থান। মোটামুটি চাউল, ডাইল, আটা, 



বদরিকাশ্রম ২১৭ 
২ পেস্পািপাস্পিশিসিস্পাসিপাপাস

্পিসলিপসশাস্পি স্পা 
সপ তত ৯৮ সপ সস 

সা সপ পাপা
 পিস লাস ০ পপির

 পি পাপা শি পান 
তি সিলসিলা ক প্লাস আগ সি পাসি

সাশিস স্পরীপীকসিসি সপ পাপা শ
প লজ 

ঘুত। লবণ, লঙ্কা ছাড়! কয়েকথান| ময়রাব দোকান আছে, তথায় গরম 

পুবা ও পার্বত্য-শাকের তরকারা পাওয়া যায়, ইহ! ছাড়! কয়েক প্রকার 

মি্টও পাওয়। যায়। কয়েকথানা কাপড় ও কম্বলের) একথান মেওয়ার। 

»খাঁনা মোকরাব দোকানও মাছে। এখানে যে মহিষওক পাওয়া যায় 

তাহাতে অর্দেকের আধকই জল। এই ছ্ণ মিশ্িচ চণ্ধেব সের0%৯, 

[চিনি ১০, পুবী ১২ সের হিমাবে পির ইইতেছ। বাগাবের 

লোকেরা কৃর্ধারার জল বাবার করিয়া থাকেন। বাঞ্জারের উপখের 

দিকে পাণগ্ডাদের ঘড়বাড়ী ও দন্মশানা। 'এখানে সকল গৃহের ছাগে 

ৃম্পত্রের উপব প্লে পাথবেব টি মধো মধো তরণা ছাটনিও 

আছে কিন্তু তাঁত খুবই কম। এখানে কোন বৃক্ষ পাঠ। পাহাড়ীর! 

মনেক নিয় হতে কাঠের বোঝা পুষে কাবয়া এইচ আহলে, তাতাই 

আলাইবার জন্ত বাবহত হইয়া থাকে। ছাগলের পে করিয়া সর্গা গাব 

মাল এখানে আনাত হয়া থাকে । 

বদরিকাশ্রম একখানা বড খ্রান এবং একটী শুর উপহাকার 

উপর অবস্থিত। এই উপত্যকার মধাদেশ দিয়া অলকানিশী 'াকাধাক! 

ভাবে চলিয়। গিয়াছে । শ্রীছের সদয় ইহা গুষারারুঠ গাকে। এ 

উপত্যক| উন্থুব দক্ষিণে পম্বাদার্ঘে ৩ মাল এবং প্রশ্নে এক 

মাইপ। উপহঠাকার পুন দিক পল” 4 পর্শ্চমদিকে *শাহারদ” 

পর্বতন্বয় আকাশ তেদ করিয়া দাড5এ আছে। পাগার। লেন 

কলির প্রাবঙ্যে এই নব ও লারাঃণ পরি বছ্ধিতক্লেলর ভঠয় 

বদবিকাশ্রম ঢাকিয়ু। যাচবে। এই ৪ম পর্বাতিপু পাদদোশ করেকটী 

5 আছে, তাহাতে কাঠের দর দুরু তহে দেপিকাম। সঙ্গযার 

পূর্বে ভগবানের আবতি দেখিতে নকলে মণ্দিরাচা গ্রে গুবেশ 

করিলাম । ছ্িতীর গ্রকোঠে হাত জোড় করিয়া দাড়ায় র্িলাম। 



২১৮ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 
পাপা শিমলা দয িপাি সটিািপী অপা এ পা আপাত স্পা পা সি সস পিপিপি পি 

শাস্তিকে বলিলাম "শান্তি, ভগবানের নিকট জোড় হস্তে দাড়াইয়। থাক*। 

আরতি শেষ হইলে দেখিলাম রাওল সাহেব বদরীনারায়ণের বেশতৃযা 

স্থানান্তরিত করিয়া একথানা অগরেখ! দ্বার! নারায়ণের দেহ ঢাকিয়া 

রাখিলেন। 

বৈকালে বৃষ্টি হইতেছিল। আকাশ মেঘাচ্ছর্, পাহাড়ের দৃগ্ন দেখিতে 

পাওয়৷ যায় না। আরতির পর আমরা যখন মন্দিব প্রদক্ষিণ করিতেছি 

তখন দেণি একজন বাঙ্গালা সাধু, পূর্বে ১৪ পরগণায়্ বাড়ী ছিল এখন 

সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, মন্দিরের বাহিরে একস্থানে চুপ করিয়! বসিয়া 

আছেন। তাহার সহিত আলাপে অবগত হইলাম যে চিনি মৌনীবাধার 

মঙ্গে ২৩ দিবসের মধো মতাপথ দশন করিতে যাবেন । মৌনীবাবা 
এখানে ২১২৫ বৎসর যাবৎ আছেন' শীতের ময় শেষধারার নিকট 

পর্বতের ঠায় থাকেন এব* বৈশাখ মাসে যখন খদপীনারায়ংণর মন্দিরে 

দ্বার উদ্বাটিত হয় হখন এথানে আাসিয়! তপৃকৃত্ডের নিকট অলকানন্দাব 

অপর পারে একটা পব্ষতগ্ুহায় বাদ করেন। একাঁদন পর্মশাণায় 

আসিয়াছিলেন, আমি তাগার সহিঠ দেখ! করিপাম। 1৩নি কাচারও 

সাহত কথা বলেন ন1। লম্বা! চেহারা, বয়স প্রা ৭* বংসর হইবে, 

এখনও অসাধারণ শক্ত, মাথার চুল, ও লম্ব। দাড়ী সবই শুত্র। আমি 

ঠাছাকে প্রণাম করিলাম, শান্তিও প্রণাম করিল। বাব কাহারও সহি 

কথ! বলেন না, এই অন্ত সকলে তাহাকে “মৌনীবাবা” বণিয়া থাকে। 

আম বাবাকে বাললাম এই ছেল্টের মা নাই, ইঠাকে আশীর্বাদ 

করুন। আমাব কথা শুশিয়! বাব| হাত উঠাইয়। যে ভাবে শান্তিকে 

আশীর্বাদ করিগেন তাহাতে বুঝলাম যে তাহার দমস্ত আন্তরিক 

ইচ্ছা ও শাঁঞ্চ দ্বারা তাহাব মঙ্গল কামন|! করিলেন। বাবার এই 

আশীর্বাদ চিরজীবন মনে থাকিবে। 



বদরিকাশ্রম ২১৯ 
শিপ সা 

বদরীনারায়ণের মন্দিরের মধ্যে ও বাবাকে কয়েকবার দেখিয়াছি 

কন্ধ তিনি আমাদের ভ্তার় ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন নাই। তিনি 

একটা আহ্ুল কপালে ঠেকাইয়! প্রণাম করেন। ভার তাংপর্যা 
বুঝিতে পারিলামন|। 

বদরিকা শ্রম দর্শন সকলে ভাগ্যে ঘটির়া উঠে না। এখানে আপিতে 

হইলে “তন, মন ও ধন” এই তিনটা জিনিষের দরকার -ইহাব অভাব 

চইলে এই ছর্লভ তার্ঘে কেহ পৌভছিতে পারে না। **ন” শবের ঘণ 

স্বান্তা। যাঁদ স্থাস্থা ভাল না পাকে ভাতা হইসে এতাগনের বাসা 

পদরকে কেহ কথনই হাটিত পারিবেন।। স্থানে স্থানে যে পকার চীষণ 

চড়াই ও উবাই কণপিতে হয় গার পাংশ্রনে ৭ খাসা ভাবে শশীবে 

পড়! অবশৃন্তাবী। আর এরাস্তার 11011 1)101170,8 অর্থ।ং পাত 

পেটেব অমন্খ একটী কঠিন পীড়া। এ প্যারামে আনেক যায 

প্রতি বংসর মার! যান । আম নে কত লোকে গেটের ব্যাধামের 

এযধ দিয়াছি শাহাব ইয়ত্তা নাই | “মন” মনের 'একাগিতা এ হতলেও 

এখানে কেহ পৌহুছিতে পারে না। বাশ্বা। চঞ্তে চলিছে মখন দরুপ 

কে পতিত তইতে ভয় তথন এক একবার মনে হয় দে কিরয়া হাই। 

ষে এই সব বাধা বিপ্প অতিক্রম করিনা! আদিতে পারে ঠাহারই নারায়ণ 

দর্পন হয়। শ্ধন*_.এখানে মালিতে নিশ্বার অর্থ বার হয়। বার 

নির্বাচের জন্ত যে অর্থ আমব! আনিয়!ছিলাম শা! গ্রঠাবগনকালে 

রামনগব অপব। হরিগ্বারে পৌহুছিতে না পৌছিতেই শ্ষে ইয়া যায় 

যাহা! আমর! ঠিসাব করিয়াছিলাম তাঠার পার দ্বগুপ খরচ ছ্ইরাছে। 

শুধু যে আমাদের পাপের খরচ প্যে ভঠয়াছিল ভাতা নচে আনঙর! যে 

কয়জন ধাত্রীকে দেখিয়াছিলাম তাহাদর ভাগো৭ এ দশা ঘটগ্লাছিল। 

আবার কাহারও বান! শেষ হইবার পুর্বে অর্থের জট আযীয শঙ্জনের 

শাপলা অপ্পো ৯ পািশশি?ি ৫৯ ৯৮০৭ 
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শি কষ্চ লি শশী ৪ পি কপ পলিশ পিতা শা তা পাপী সত স্পা পাস িপাসিকীকস পাপা ২ শি সটিতা পলিসি শসা পাস পাপন স্টপ পমসসি একি 

নিকট টেলিগ্রাম করিতে হয়। আবার যাহাদের ধন নাই ভিক্ষা! কবিতে 

করিতে আসিতে হয়, তাহাদের কষ্টের সামা থাকে না। ভিক্ষা সর্ব ও 

সর্বক্ষণ পাওয়া যায় না। কেদারনাথ হইতে যাত্রার সময় যে একজন 

পরঞ্াথা সাধুকে ভিক্ষা দিয়াছিলাম আমাদের ব্দরিকাশ্রমে আদিবাব 

কয়েকদিন পরে তাহাকে এখানে দেখিলাম । তাহার শরার শীর্ণ, না 

জানি ঠিনি কত কষ্টই পাইয়াছেন। 

১৬ই দ্যোষ্ঠ, ১৩২৯ সালের ঠিতবাদীতে প্রকাশ “বিগত ওর যঠ 

তারিখের পত্রান্তরধে প্রকাশ যে বদরিকাশ্রমে একটী বরফের স্তুপ 

আসিয ৫১।৩* জন ধাত্রী ববফের শোতে ভালিয়। গিয়াছে, তাহার 

অধিকাংশ যাত্রী বাগ্ালী যুব! ও স্্ীলোক।” 

এই সব কারণে বদবিকাশ্রমে আসিতে হইলে “তন, মন, ধন” 

এই ঠিনটির অভাব হইলে এখানে পেছুছিতে পাবা যায় না। 

বদরিকা শ্রমের দক্ষিণে ও খধিগঙ্গার অপরপারে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, 

তথায় ভূটিয়ারা গ্রীষ্মের ৬ মাস বাদ করে। 

রাত্রতে বাজার হইতে পুব ও তরকারী আনিয়া আমবা আহাব 

করিলাম। মধো মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে, খুব শীত কিন্তু কেদাবনাগে থে 

প্রকার তাহা অপেক্ষা অনেক কম। শয়ন কর্খিবাণ সময় একটা 

মাত্র জানালা খোল! বাঁিগ্না আর সমস্ত দবজা ও জানালা বন্ধ কারয়। 

দিলাম। কেদারনাথে যে প্রকার সময় সময় নিশ্বান বন্ধের মত হইত 

এখানে কিন্তু সে গ্রকাব হয় নাই। 

আমাদের পাণ্ডাবৰ নাম যুগল'কশোর বামবতন সাত ভাহয়। 

আমাদিগকে তাহাদের বাড়ীতে থাকিবার জন্তু অনেক অনুরোধ 

করিয়াছিলেন কিন্তু আমরা তাহাতে রাজি হয় নাই। তাহাদের 

ও ভাল ভাল ঘর বাড়ী আছে। ধীহাব|! পাণ্ডার ধার ধারেন 
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না তীহারা নিজের ইচ্ছা মত বাড়ী ভাড়া করিয়া থা!কতে 

পারেন। 

৩২ দিবস, ২৮শৈ আষাঢ়, মঙ্গলবার 

গ্রতাষে শয্যা তাগ করিয়। ঘবের বাহিরে আসিয়া মন্দিরের দিকে 

চাত জোড় করিয়। বিষ্ু-নামাষ্টক স্তর ও বিষ ফোড়শ নাম ৮াঠ কারলাম 

এবং যে কয় দিবদ এখানে ছিলাম প্রতাহ এই ভাব স্ব পাঠ কণিতান। 

পরে প্রাতঃকৃতা সমাপনান্তে মন্দিবে চপিলাম। মানবের দরও। ভোর 

৬টার সময় খোল| হয়। আনবা মন্দিবেধ গিতীয প্রকোঠে ঘাতয়া 

প্রণাম কবিলাম ও হাত জোড় করিয়া দাড়াইয় রঠিলাম। এ গ্রকো 

ধান! ক্ষুদ্ধ এবং সকলেই ভিঙবে গণেশ কর্বগাছে কাছেই তাড় এ 

ঠয়াছে। সকলেই সংযত চিনে নাবায়ণের মুদি দেখছেছে। আর 

বেদপাঠীবা সুললিত শ্বরে গগবানের রব প্তোত্র গা? কারঠেছেন। 

যে লোক এম মধুর সঙ্গাতর্বনি একবার শু নয়াছে সে সাও কখলঠ 25- 

জীবনে ভরিতে পাববেনা। এ গ্রকার হোএ গীবনে আব কখন 

শ্রবণ করি নেই। যারারা প্য় 1814শাণ গাগকি মা" হঠা[দি 

আনন্দধবনিতে মন্দিরধানিপূর্ণ করিতে লাগল। সকলেত হক মনে 

এক গ্রাঁণে ভগবানের দিকে নিব্ণ ক রয়া হাহাগাঃ কন! দাড়ায় 

আছে। এ এক আনন্দবাঞ্জাব ভাবানর ৭6 দবাম” বাসনা পূর্ণ হচল। 

কিছুক্ষণ পরে শ্রধুত বাওল মাহের সাপ মামাভাবণ, চাপবাস এ 

অন্তান্ত কর্মগারাগণ সহ মন্দিরে প্রদেশ কবিতেন। আমরা সকলে? 

একধারে সরয়। দাড়াইগাম। ঠাঠার পর্ধানে পাঁঞানা। আকন, 

ও টোপ। তিনি মন্দিবে প্রবেশ করিয়া নারায়ণ পরচ্ছেদ খুলয়া 

ফেলিলেন এবং দৃহ মাধাইয় প্লান কবাঠতে লাগিল্নে। বদরীনারারণের 
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পি পিতা তন পি রিল পা অপি এপ অপ সাত জি 

শিস 

উপর কয়েক করসী গঙ্গাঙ্জল ঢালিলেন। পরে অন্তাঘয দেবতাদেরও 

স্নান করাইলেন। স্নানান্তে নারায়ণের সমস্ত শরীর চন্দনদ্বার! ভূষিত 

করিয়া তৃলসীর ও পুণ্পমালা ইত্যাদি পড়াইয়! দিলেম। নাদিকার 

স্থানে চন্দনের না্সিকা লম্বাভাবে তৈয়াব করিয়। লাগাইয়া নিলেন। 

পৃ্ধাতে কোনই আরম্বর দেখিলাম ন!! সামান্তভাবে নারায়ণের পৃজা 
শেষ করিয়া গত ও কপুরের বাতিদ্বার! আবতি কবিলেন। আরতির 

গ্রদাদ আমব! নকলেই আহলাদেব সহিত গ্রহণ করিলাম। পুন্তার পাত্র 

৪ আসবাৰ প্রভৃতি রৌপা-নির্িত, কেবল রন্ধন পাত্র পিত্তলের। 

মন্দিরে ২ জন বেদপাঠী এবং একজন ধর্মাধিকারী আছেন তাহারাই 

মন্দিবে তৃতীয় প্রকোষ্ঠের দরজাতে বঙিয়! বেদ. স্তব, স্তোত্র সকালে ও 

সন্ধ্যার সময় পাঠ কবিয়। থাকেন। যখন বদরীনারায়ণেব স্নান হয় তখন 

একগন চাপরাদি নলিতে থাকে “ভগবানের নির্বাণমুত্তি দর্শন কর”। 

বেশতৃষাহীন মৃত্তিকে নির্বাণ মৃত্তি বলিয়া থাঁকে। এই নির্বাণ মুক্তি 
দর্শন কর! অতীব পুণ্যজনক। পুজা ও আরতি শেষ হইলে যাত্রীর! 

মন্দিরের বাছিরে আসেন কেছ বা মন্দিবেব বারান্দার এক পারে 

দাড়াহয়। থাকেন। রন্ধনশাল| হইতে নারায়ণের 'প্রকোষ্ঠ পর্যান্ত রাস্তা 

গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া পবে ভোগ মন্দিরের ভিতব নিয়। আসে। ভোগ 

আনিত হইলে মন্দিরের দরজ| অল্প সমছেব জন্ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। 

অল্প পরিমাণ ভোগ মন্দিরে আসে অন্তান্ত তোগ লক্ীদ্বীব মন্দিরের 

সন্মুথে শ্রেণীবদ্ধভাবে রাখিয়া দেওয়! হয়। বাওল সাছ্ছেব মন্দির হইতে 

বাহির হুইয়। লক্ষ্মীর মানারে যাইয়া পূজ! কবেন এবং সকল ভোগ উৎসর্গ 

করিয়া দেন। 

এই সব ভোগ পিত্বপের ছোট ছোট হীড়ীতে অল্প, অপর কোনও 

প্রকার খান্ড সামগ্রা নাই। মন্দিরে যে ভোগ হয় তাহ! দই প্রকার-__ 
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বালাভোগ ও অন্পভোগ। ছুইটা একই সময়ে দিতে দেঁধিলাম। 

বাগাভোগে মিষ্টান্ন ও অগ্রভোগে খিচুড়া, অব, বেঙনের ডাল, লাড্ড, 

পাপরভাজা, মাপপোয়া, আচাব ইত্যাদি । লক্ষীর মনিরের বাঞিরে 

যেভোগেব হাড়ী থাকে তাহ! যাঙীরা ক্রয় করিয়া নেয় অথথ! ক্রয় 

করিয়া ডিথারীদেব বিতরণ করিয়। দেয়। দশ আনার এক হাড়ী 

অল্পে দইজ.নর পবিমাণ থাকে। 

গাড়োয়ালে দর্ধ্রই আটাব কটা গ্রধান খাস্থ। কিন্তু বদগীক্গেত্রে 

অন্নের বন্দোবস্ত দেখিয়। অন্গত বাঙ্গাপীর প্রাণ অপাব আনন্দ ঠইপ। 

এই ক্ষেত্রে অন্নেরহ জয়। 

এখানে প্রণামী ব্রিবিধ প্রকাব_- 

(১) বদখানারায়ণের মন্দিরে সকগেহ ভগবানের ছদত্তে থাল 

ভেট দিয়া গাকেন। একথানা থালাতে মেওয়া, নারিকেল। চান, 

তুলসীপন্র, ঘ্বৃত, কপূর, ধূনা, ইরীতকা, পৈতা, বেশম বন্ধ ও গ্রপাশী শি 

অন্ুদারে দকল যাঁজাবাই ভগবানের মন্দিবে গইয়া যান। প্রগাশী মানার 

মধাস্থ কাটের সিন্দুক রাখা হয়, অপব প্রিনিষ ৮গবানের নিকট নিবেদন 

করিয়া প্রা? পাওয়া যায়| অনেকে শাল, অলঙ্কার গড়তি৭ দিয়া থাকেন। 

(২) “আটকা ভোগ্বযদি কেহ মগাপ্রসাদ পাইতে উচ্ছা 
করেন তবে তাহাকে রাওল পাহেবে? গদিতে যাদু! টাকা জমা দিতে 

5য়। একবানা রসিদ পাওয়া যার। 61 দেখাইয়া পঙাদ আনিতে 

ছয়। বৈকাজে টাকা জন! দিলে তংপর দিবস সকাগে পাওয়া যায়। 

যত মুলোর প্রসাদ পাইপার ইচ্ছা হয় তাহার দিগুণ টাকা দিতে তপু 

(৩) গনীডেট_উচ্ঠা রাওল মাঠের পাইসা] থাকেন। শ্রীপৃত 

রাওল সাঁচেব ৬বদরানারায়ণ দেবের পূজারী, তাহাকে সন্মান করায় 

জন্ত এই হেট দিতে হুয়। 
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রাওল সাহেবের একটা রীতিমত আফিস আছে, তথায় করেকজন 
কর্মচারী আছেন তাহারা সকল হিসাব পত্র রাখেন। টাকা জম! দিলে 
এই কর্চারীর! রসিদ দিয়া থাকেন। 

বদরীনারায়নের মিংঘারের পিড়ির নিকট উত্তর ধারে প্রীযুত 
রাওল সাছেবের গদী। একখান! বৃ গ্রকোষ্ঠে কাঠের চৌকির 
উপর সতরঞ্চ, গালি ও চাদর বিছান, একধারে রাওল সাহেবের জন্ত 
গদি ও তাকিয়া আছে। এই ঘরেই কর্মচারীরা লিখাপড়ার কানকর্প 
করিয়। থাকে । এই বৃছৎ প্রকোষ্ঠের পাশ্চাংধারে আর একখানা 
ছোট প্রকোষঠ আছে তথায়ও রাওল সাহেব বসিয়! থাকেন। আমরা 
এই কুঠুরীতেই তাহার সাঁহত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। এই গ্রকোষ্ঠের 
সংলগ রাওল সাহেবের বাসস্থান। ভহা! দ্বিতল এবং ক্ষুদ্র কুড্র 
অনেকগুলি গ্রকোষ্ঠে বিভক্ত। 

শীতের ছয় মাস যখন বদরিকাশ্রম বন্ধ থাকে তখন এখানে কেহই 
থাকে না। বরফে সকল স্থান ঢাকিয়! যাঁর কেবল তণ্তকুণ্ডের স্ানটাতে 

বয়ফ থাকে না। এখানেও বরফ ড়ে কিন্তু উত্তাপে গলিয়া যায়। 
এই তগুকুওড রাওল সাহেবের বাসস্থানের নিকট। 

বর্থমান রাওল সাহেবের নাম শ্রীযুত বামদের নাঘুরী। ইনি 
দাক্ষিণাতোর কেরল দেশীয় ব্রাঙ্ধণ। ত্রিবাজুর অথবা কোচিনের 
রাজ দরবার হইতে রাওল নির্বাচন হুইয়। থাকে । রাওল সাহেবের 

মানিক বেতন ২**২ টাক! । খাওয়৷ পড়! দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে 
পাইয়। থাকেন। ইছার উপর যাত্রীর! যে গদীভেট দিয়া থাকে তাহাও 
তাহার গ্রাপা। রওল সাহেবের একজন সঙ্কারী রাওল জাছেন, 
তাহাকে দ্বিতীয় রাওল বলে। ত্াহাকেও ত্রিবান্থুর়ের রাজ দয়বার 

হইতে পাঠাইয়াছে। রাওলের পা পূর্ত হইলে একবায় তরিবানুর ও 
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অন্টবার কোচিনের রাজ দয়বার হইতে রাওল মনোনীত কারা পাঠান 
হইয়। থাকে। বর্তমান রাওল সাব ১৬ বৎসর যাবৎ গদী পাইয়াছেন। 

এখন তাহার বয়স প্রায় ৫৫ হইবে। ছোট রাওলের নামও শ্রীযুক 
বান্থদে নাধঘুরী। তিনি খোরাক পোষাক ও নগদ ১২৫২ টাক! 
মাসিক পাইয়া থাকেন। তাহার বয়স প্রায় ২৫ বংসর হইবে, দিব্য 

গৌরবর্ণ লম্বা চেহার|। তিনি অধিবাহিত। রাওল সাহেবের স্তার 
তাহার কোন রক্ষিত! স্ত্রী নাই এবং রাধিতেও পারিবেন না 

তাহা হইলে তাহাকে গদীচাত হইতে হইবে। রাওল সাহেবের ছুইটী 
পুত্র আলমোরাতে বিদ্ভালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে। মন্দিরের জন্ত 

আলমোর! জেণায় ৪৫ খানা সমস্ত গ্রামের ও ২৬ খান। আংশিক 

গ্রামের রাজস্ব এবং গাড়োয়াল জেলায় ১৬৪ পান! সমন্ত গ্রামের ও 

১১১ খানা আংশিক গ্রামের রাজন্ব নির্ধারিত 'আাছে। দেবোতর 

মম্পত্তি ও যাত্রী প্রদত্ত অর্থে বদ্দীনাধায়ণের বাৎসরিক আর ৮৪০০ 

হাঞজার টাক] ইহা! হইতে ৮* হাজার টাক।| দেব সেবার ও অন্ান্ 

খরচে বায়িত হয়। 

রাওল সাছেবের অধীনে ১ জনকেরাণী আছে। চন্ধ্যে ৪জন 

৬ মাসের জন্য । তির রাক্ষের নিকট ফিলাব নিকাশ হর! খাকে। 

মনিরের আন্ত ১৬ জন দিপাহী ও একজন জদাদার আছে। যাত্রী 

বৃদ্ধিহইলে আরও অধিক সিপাহী রাখা ছয়। বদরীনারায়ণের অলঙ্কার, 

পোষাক, পরিচ্ছদ ও আদবাবপত্র লট্র! সমস্থ সম্পত্তির মূলা দশ হাজার 

টাকা হইবে বলিয়! গ্রকাশ। পাগুকেশ্বরের লোকেরাও মনিরের 

কর্মচারী । তাছার। ভোগ ও পাকের জন্ত কাষ্ঠ ও জল সরবরাহ করিয়া 

খাকে। তজ্জন্ত তাহারা বংসরে ১২০২ পায়। তিরী গাড়োয়ালের 

রাজা বারীনারাষণের মঙ্গির তবাবধান করেন। পূর্বে কাশীর রাজার 

১৫ 
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হন্তে এই তার ছিল কিন্ত দুরত্ব বিধায় তিনি এই ভার হুইতে 

মুক্তিলাত করিয়াছেন। 

রাওল সাহেবের তত্বাবধানে ২২টী মঠ জাছে। এই সব মঠের 

মধ্যে পঞ্চবন্ত্রীও আছেন, । 

বিশাল-বদ্ত্রী_বদরিকা শ্রমে 

যোগ-বদ্্রী_-পাুকেশ্বরে 

নৃসিংহ-বন্্রী-_জোশীমঠে 

ভবিষ্য-বন্্রী--নিতি পাশের রাস্তায় তপোবন নামক স্থানের নিকট। 

বৃদ্ধবর্রী অথব| ধ্যান-বন্দ্রী-_কুমার চটির নিকট উরগম মঠে। 

আি-বন্ত্রী-- প্রত্যাবর্তনের রাস্তায় ঠাপুর নামক স্থানে। 

পঞ্চবন্্ী সন্বদ্ধে মত ভেদ আছে। অনেকে বলেন বিশাল-ব্রী 

পঞ্চবন্ত্রীর মধ্যে নয়, ভিনি নকলের উপর। এই পঞ্চব্ীর সন্তু 

তৃত্তাগকে «বৈষ্ণব ক্ষেত্র" বলা হয়। 

অস্তান্ত মঠের নাম বথা-_ 

রাবেশ্বর মহাদেব-_জোশীমঠ হইতে ১ মাইল রবিগ্রামে। 

জেযাতিশ্বর মহাদেব_-জোশীমঠ হইতে তিনপোয়! মাইল উপরে। 
বিস্ুপ্রয়াগ। 

লীতাদেবী-_জোশীমঠ হইতে ২ মাইল ঠাই গ্রামে। 

নারায়ণ--নন্দগ্রয়াগে। 

লক্দমীনারায়ণ__কর্ণপ্রয়াগ হইতে ৬ মাইল বাবধান ডিমর গ্রামে। 

লঙ্জীনারায়ণ__কর্ণপ্রয়াগ হইতে ৩* মাইল ব্যবধান নারায়ণ 

বাগরে। রি 

ব্ধরিকা শ্রমে যে পঞ্চতীধ আছে তথায় সকলেরই ক্নান এবং পঞ্চশিল। 

ও কেছায়তঙ্গের দর্শন ও পৃজন করা অবশ্ত বর্তব্য। পণ্গুতীর্থ 



বদরিকা শ্রম ২২৭ 

ধধা__গধিগগা, কৃর্ধারা, গ্রহলাদধার, তগ কুণড ও নারদ কুণ ইহা 

ৰাতীত আরও হুইটী কুণ্ড আছে হূর্্য কুণড ও ্ রহ্ধতুও। 

প্গশিলাল নাম _নারদ শিলা, বরাহ শিলা, নর়মিংহ শিলা, 

গূরুড় শিল! ও মার্কণ়্ে শিল1। 

বদরিকাশ্রমে শ্রীহরির চরণ গ্রাস্থ্ে যে স্থানে অগ্নিদ্ধেধ অবস্থান 

করিতেছেন তথায় কেদার নামে প্রসিদ্ধ লিঙ্গমু্তি বিন্তমান আছে। 

তকি-সহকারে প্রীপ্্রী“কেদারনাথ দেবের দর্শন, ম্পর্শন ও অর্চনা 

করিলে ঝোটী জয্মার্তিত পাঁপরাপি তংক্ষণাং ভশ্মীতূত হই যায়। 

নারদ কুণ্ডের আরও উত্তরে ব্রদ্ধকপাল অথব! ্রঙ্ষকপালী 

নামক একটী প্রধান তীর্থ আছে। এস্থানে অলকাননা| বক্রতাবে 

চণিয়াছে, নদীর পার খাড়। এবং তীরন্মি প্রস্তর দ্বার! বাধান সমতল 

দ্বান। এখানে লকল যাত্রীরা তাহাদের মৃত আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের 

উদ্দেশে পি দান করিয়া থাকেন। এখানে পিও দান করিলে আর 

কোথাও পিগুদান করিতে হয় না। ইহ গরা অপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক 

করগ্রদ | ইহাকে পিতৃতীর্ঘও ববে। পিতৃণোকের উদ্দেশে পিওদান 

করিলে পিতৃগণ পাতক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন। নর্যাপাঁপ 

নাশক ব্রঙ্মকপাল তীর্থে পাচ কু আছে, এখানে প্রান, দান। তপন্ত! 

৭ হোমাদি সংকার্ধা অনুঠিত সমস্তই অক্ষয় ফল প্র হয়! থাকে । 

এই ব্রক্ষকপাল তীর্থ উৎপত্তি নম্ন্ধে স্বনগুরাণ অন্তর্গত বদরী মহান্ো 

নি্লিধিত গল্প পাওয়! যায় ১ 

ূর্বকালে মতাযুগের প্রথম তাগে ভগবান বধ! নিজ কন সরদ্তী 

দেবীকে ব্ুপ-যৌবন সম্পন্ন! দেখিয়া আলিঙ্গন মতে উদ্ভত হইয়াছিলেন। 

বন্ধাকে এভাদৃশ অন্তায় কার্ধ্যে অগ্রসর হইতে দেখিয়া শিব ফোধে 

ধা ছারা ব্রহ্ধার মস্তক পাঁচ ভাগে ছি করিয়! ফেলেন। কিন্তু এই 
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ছিন্ন কপাল ত্র্গহত্যা স্বরূপ তাহার হস্তে সংগঞ্প হইয়া থাকিল। যখন 

পিব স্বর্গে, তৃতলে ও পাভালে তপম্চরধ ৪ তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ও এই 

কপাল তীহার হন্ত হইতে পড়িয়! গেল না তখন তিনি লক্ষমীপতি প্রীহরির 

দর্শনার্থে বৈকুঠধামে গমন করিলেন এবং বিনয়াবনত হইয়া ভগবান 

প্রহরিকে বারংবার গ্রগাম করিয়া! সেই করণাময় শ্রীহরির নিকট সকল 

বিপদবার্থ। বর্ণন। করিলেন। শ্রীহরির আজ্ঞানুসারে শিব ধেমন বদরিকা- 

শ্রমে উপস্থিত হইলেন তৎক্ষণাৎ তাহার করস্থিত কপালরূপিণী ব্ষহত্যা 

গুনঃপুনঃ কম্পিত হইয়। অন্তহিত হুইল এবং কপাল হণ্ত হইতে খসিয়া 

পড়িল। সেই অবধি শিব এই কপাল মোচন মছাতীর্থ বদরিকা শ্রথে 

পার্বতীর সহিত আগ্রহ সহকারে বাস করিতে লাগিলেন। 

এই তীর্থে তিলতপণ করিলে পিতৃগণ অত্যত্তম স্বর্গলোকে গমন 

করেন। পূর্বপুরুষগণ মহাপাতকা ও নারকী হইলেও তীহাদিগের 

উদ্ধার হইয়। থাকে। ধীহার| পিতৃলোকের উদ্দেশে ব্রন্ধকপালতীর্থে 

তর্প। ও পি গ্রদান করেন তীহাদিগের গয়া! ও অন্ত তীর্থ গমনের 

প্রয়োজন কি? তর্পণ ও পিগুদানের ফল তদপেক্ষা কোটি কোটি ও? 

অধিক হই! থাকে। 

বিশাল বদ্রীর মন্দিয় বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ার দিবল খোল! ছয় এবং 

কার্তিক মামের শেষভাগে অথবা অগ্রহায়ণ মাসের ২১ দিনে একটা শুঁত- 

মুহূর্তে বন্ধ করা হয়। মনদিয়ের মূলাবান সামগ্রী সমঘ্তই শভাবাস জোলী মে 

লই! যাওয়! হয়। এই সময় চতুদ্দিক বরফে ঢাকিয়! বায়। শীতের 

ছয় মান জোশীমঠে পৃজ। হইয়া থাকে । মন্দিরের দরজ| বন্ধ করিবার 

সময় নৈবেড দেওয়া হয় এবং ছুই অপ স্ত্বৃতের একটা প্রদীপ জালাইয় 

দেওয়া হয়। এই গ্রদীগ ঈীতের ছয় মাস বরাবর জলিতে থাকে এবং 

যখন অনির়ের দরজা! খোলা হয় তখম এই দীপশিখ! দর্শন মহাপৃপা 



চে 
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জনক। ইহাকে জ্যোতিদর্শন বলে। বায়ুর অভাবে যাহাতে এই 
গ্রদীপ নিবিয়! ন| যায় তজ্জন্ত মন্দিরের কপাটের মধ্যে ছিত্ত্ রাখ! হইয়াছে। 

যদি এই প্রদীপ নিবিয়া যায় তবে লোকে দবতিক্ষ ও মড়ক গ্রতৃতি অণ্ডত 

ব্যাপারের আশঙ্কা! করে। 

রাওল সাহেবকে জিজ্ঞাম। করাতে তিনি আমাকে যে উত্তর 

দিয়াছিলেন তাহ! নিয়ে লিপিবদ্ধ করিলাম ;- 

(১) বদবীনারায়ণের মমি বৈশাখ মাঁসের ২৮২৯ তারিখ মেখার্কে 

খোল! হয় এবং মঙ্গাশীরের ১২ তাপ্সিথে বুশ্চিকার্কে বন্ধ হয়। 

(২) শক্বরাচার্যোর বনুপূর্ব হইতে বারীনাথের পুজা! হইতেছে 

কিন্ত তিনি মন্দির মেরামত করিয়! পূর্বমুর্তির স্থানে অন্তমূততি স্বাগন 

করেন। 

(আমরা অবগত আছি যে পূর্বে তির্বাতীয়ের পু! করি এবং 

তগবান শঙ্রাচার্ধের আগমন বার্তী। শ্রবণ করিয়! তাহার বদরীনারায়ণের 

মৃত্তি অলকানন্দায় নিক্ষেপ পূর্বক প্রস্থান করে। ) 

(৩) শক্করাচার্যের পর নাঘুরী সন্ন্যাসীর! পুজা করিতেন, পরে 

নাঘুরী বংশীয় শত শত রাঁওল বদরীনা রায়ণের পৃজ| করিয়া আমিতেছেন। 

বস্থ ধার! 

নারায়ণের মন্দির হইতে ধর্ণশালার় ফিরিয়া আলিয়া বনুধাযা 

দর্শনাতিলামে বেলা ১৭*টার সময় রওনা হুইলাম। এইবার শান্তিকে 

যাতাঠাকুরামীর নিকট রাখিয়া প্রমথ বাবু) লাধুভী, ক্ষিরোদা, ও আমি 

যাত্র। করিলাম। একজন ব্রাহ্গণও আমাদের সঙ্গে চলিলেন। তিনি 

রাস্তা খাট দ্েখাইয়। দিবেন। আমি কোথায় ঘাইব শান্তিকে আর 

বলিলাম না। মাতাঠাকুরানী তাহাকে তুলাইয়! রাখিলেন। বন্ুধারাতে 
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কোনও দোকান নাই এবং খাবার জিনিষও কিছু পাওয়া যায় না। তাই 
আমর! পুরীও পেয়ারা বাঁঞার হইতে আনাইয়! নিলাম। আর পাণ্ডাজী 

বলিয়াছেন যে ওখানে দুইজন জর্যাসী থাকেন, লকল হাত্রীরাই 
তাহাদের জন্ত কিছু থাবার নিয়! যান। আমরা ও তাহাদের জন্ক 

পুরীও পেয়ার রয় করিয়! সঙ্গে নিলাম। নন্ধার1] বদররিকাশ্রম হইতে 
উত্তর-পশ্চিম কোনে ৫ মাইল ব্যবধান হইবে। আমর! ১*টার সময় 
রওনা হই! বেলা ১1*টার মময় তথায় পৌহ্ছিলাম। 

বররীনারায়ণের মন্দির হইতে রাস্তা বরাবর উত্তর দিকে গিয়াছে। 

আমর! মমতল রান্ত। দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। কয়েকটী ধাব! 

পার হইলাম, ইহাতে সামান্ত জল। গ্রথমে ভৃগু ধারা, কাক ঠোঁট, 
ইন্ত্র ধারা। অলকানন্দার বাম তীরে চারিটা ধার! দ্েখিণাম, পাওার 
লোকটা ইহাদের নাম বলিল লামবেদ, বনূর্বোদ, খখেদ ও অর্বব বেদ। 

বেদের নাম অঙ্থপারে ইহাদের নাম হইয়াছে। গরও কিছু দুর অগ্রসর 
হইয়া আমরা অলকানন্দার উপরে কাঠের সেতু পার হইয়া “মানা” 

গ্রাম পাইলাম। এই গ্রাম বারিকাশ্রম হইতে গ্রায় ছুই মাইল এবং 

অলকাননা! ও মরন্বতীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত এবং সমৃদ্র বক্ষঃ হটতে 
১০,৫৬* ক্কিট উচ্চ। এই সঙ্গমের নাম "কেশব প্রয়াগ।* এই গ্রামকে 

মনিভদ্রপুরও বল! হয়, কারণ এখানে মনিভদ্রের বাসন্থান ছিল। 

গ্রামের মধ্যে একটা বিষ্ুর মন্দির এবং পাঠশাল! আছে। এখানে 

স্বদ পুরাণোক্ত “মানসন্তেদ* তীর্ঘ। এই তীর্ঘে মনিতদ্রের আশ্রমে 

মহাবিষু। বিরাজমান। পূর্ব কালে এখানে ভীমসেন মন্ত্র পুরঃনর 

গদ্ধর্ব দিগকে জয় করিয়াছিলেন। এস্ানে পাওবগণ ধৌমা পুরোহিত ও 

ও লোমশ খধির সহিত কঠোর তপস্ত। করিয়াছিলেন। 

এই গ্রাটা খুব বড় এবং প্রস্তরের দ্বিতল বাড়ী জাছে। এখানে 



বন্দু ধারা গু 

ভূটিগলারা বাম করিয়া ধাকে। শীতের মময় এখামে কেহ থাকে না 

বনতরীনারায়ণের মন্দির খোলায় পর তাঁছার! এখানে জাদিয়! ষিকার্ধ! 

করিয়। থাকে। বারিকাশ্রম হইতে মান! গ্রাম পর্যন্ত রাস্তায় ছং 

ধারে হুদর শন্ত পূর্ণ ক্ষেত্র দেখিলাম। এই ক্ষেত্র গুলির চতুর্দিষ 

প্রস্তর বসাইয়া গ্রায় ৪ কিট উচ্চ প্রাচীর নির্মাণ করিয়! বিরিয়া রাখিয়াছে 

ইহাতে ঘোড়া ও ছাগলে ক্ষেত্রের শন্ত নষ্ট করিতে পারে না। 

মানা গ্রামের উত্তর ধারে একটী উচ্চ স্থানে “ব্যান গুহা” এব! 

তথা হইতে কিছু ব্যবধানে উৎরাই এর রাস্তায় “গণেশ গু । আমর 

বন্থধার৷ হইতে ফ্ষিরিবার মময় এই দুইটা গুহা দর্শন করিয়াছিলাম ! 

মান! গ্রাম হইতে বন্ুধার! ঠিক পশ্চিম। 

গ্রামের উত্তর ধার দি "মানাপাদ* নামক গিরিসন্ঘটের রাস্তা। 

এই মানাপাস মমুদ্রবক্ষ: হইতে ১৮৬৫* ফিট উচ্চ এবং বারিকা 

হইতে ২৫।৩* মাইল দূর। এই রাস্ত| দিয়! তির্বতের অবরত গর 

নামক স্থানে গমন কর! যার়। কিন্তু পটা অতিশয় ছু বলির! 

পাস দিয়াই সকলে যাতায়াত করিয়! থাকে। 

পরহ্বতী গঙ্গার ছই ধার হইতে ছটখান! গ্রত্তর আসিয়া নী 

মধান্থলে মিলিত হইয়াছে তাহাতে একটা নদ সেতু তৈয়ার হইয়াছে 

আমর! এই দেতু পার হইয়! চলিতে আরম্ত করিলাম। কিছুর হাই 

বলিলাম “এস দাধুজী ধুমপান করিয়। নেই” । তখনই করেকখান 

গু ছোট ছোট ডালপালা সংগ্রহ করিয়া অরি সংযোগ করিয়া দুই 

রজ্জনিত করিলাম। সাধুর ঠিলেন বগুধারাতে কাঠ গাও 

বাইবে না তাই আমর! রান্ত! হইতে করেকখানা গু ডালপালা সংগ্রহ 

করিলায। 

এ রাস্তায় কোন বৃক্ষ নাই। এক প্রকার ছোট ছোট কাটা গাছ 
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বে মধ্যে আছে তাছারই শুষ্ক সরু সরু ভাল এদিক ওদিক পড়িয়া 

জাছে। আমর! তাহাই কুড়াইকা নিলাম। মানা গ্রামের পর হইতেই 

বনুধারার রাস্তা! কঠিন। রান্তাতে ছোট বড় প্রস্তর খণ্ড পড়িয়া 
আছে। রান্তার় কতকট! সমতল স্থানে বিস্তর লাল, নিল, সবুজ, নান! 

জাতীয় পুষ্প ফুটিরা রচ্য়াছে। আমর! অলকানন্ার বামতীর দিয় 

চলিত্তেছি। তীর হইতে কিছু দূরে আকাশতেদী পর্বতমাল! দাড়াইয়! 

আছে। এই সব পর্বতে বৃক্ষ লতাপাতা কিছুই নাই। দুর হইতে 

বন্ধারার জলপ্রপাত দেখাইতেছিল কিন্তু নিকটে পৌনুছিতে অনেক 

মময় লাগিল। বন্ধারার জলে সে একটা ক্ষুত্র নদী উৎপর হইয়াছে 

উহা পার হইয়া! একটা খাড়। চড়াই উঠিতে হইল। এই চড়াইএর 

উপর সামান্ত একটু সমতল স্থানে একটা ক্ষুদ্র কুটারের নিকট বেলা 

%৫৭টার সময় উপস্থিত হইলাম। এই কুটারে দুইজন মন্যাসী থাকেন। 

একজন ধুনী আনিয়া বসিয়। আছেন অপর জন এখানে ছিণেন না 

আমর! পন্থিত হইবার কিছু সদয় পরে উপস্থিত হইলেন। এই 

কুটারের স্পিকটে বনুধারার জল হু হু শবে প্রায় ২** ফিট উচ্চ হইতে 

গ্রধলবেগে পতিত হইতেছে। যেস্থানে জল পড়িতেছে তথায় যাওয়ার 

সাধা নাই। দক্ষিণ দিক হইতে বাতাস বছিতেছিল এবং বানু তাড়িত 

হইয়া! ধায়ার জল উত্তর দিকে বৃটির স্তায় পর়্িতেছিল, তাহাতেই আমর! 

স্বীন করিলাম। ধারার জল যে প্রকার ঠা তাহাতে আর ত্ালরপ 

গ্রাম করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু প্রমথ বাবু আমাকে জোর করিয়া 

টানি! নিধেন। এক ছকে বরফের স্তায় শীতল জল গায় পড়িতেছে 

পপর দিকে গ্রন্তয়ে পার তলায় বাত! অনুভব হইতেছে । মনে হইল 

আমার অবস্থা শৌচনীয়। যাহা! হউক কোনও প্রকারে গ্বান করিয়া 

কুটার়ের নিকট আমিয়! বন পরিত্যাগ করিলাম। এখানে তর্পণ কর! 



বহু ধারা পপ 

সকলেরই কর্তবা। শীতে জড়সড় হইয়া সঙ্গ্যাসীদের নী মি 

বসিলাম। এখানে একটা প্রবাদ আছে যে পাগীদের গায় ৮ 

জল গড়ে না তাই পাপ পৃণ্তের পরীক্ষা হইয়া থাকে। [কস্ত 
বখন নারায়ণ দর্শন করিয়! এখানে আসে তখন পাপ আর কোথা 
থাকিতে পারে? ' ৰ 

পরে সন্ন্যাসীদের পুরী ও গেয়ার! ভোজনার্থে গ্রদান করিলাম রি 

আমরাও জাহার করিলাম। বৃদ্ধ সনন্যামী শুধু পেয়ার! গ্রহণ করিলেন 

তিনি অন্ত কিছু গ্রহণ করেন না। বৃদ্ধ সম্্যামী অমাদিগকে জিজ্ঞান! 
করিলেন জামর! চা পান করি কি না। এই বরফের দেশে বখদ, 

শীতে জড়লড় হইয়া ধুনীর নিকট বলিয়! আছি তখন ২১ যা 

চা পানে যে কি আনন্দ তাহা যাহার! চা পান করিয়া থাকেন তাহারাই 
বুঝিতে পারেন। আমি ও সাধুজী সম্মতি জানাইলাম। চ| স্ 

হইল-__তাছার যে প্রকার রং এবং আগ্বাদন হউক না কেন জাময় 

আহলাদের সহিত পান করিলাম। প্রমথ বাবু চ1 পান করেন লী, 

তার কুষ্টিতে চা পানের ব্যবস্থা একেবারেই উঠিয়া! গিয়াছে তাই তিনি 
এ হেন তীর্ধে, বলিতে কি ভারতের জনপ্রানীর শেষ সীমানায় বঙিয়! 

এক পেয়াল! চার আন্বাদন বুঝিতে পারিলেন ন|। 

বনুধারার প্রায় অর্ধেক জল ভূমিতে পড়িবার অনেক পূর্বে বাছুর 

হিল্লোলে বিতাড়িত হইয়া! কুটারের উপর এবং তৎ্মংলগন স্থানে বৃষ্টির 

সায় পড়িতেছে। ধারার যে জল ঠিক খাড়া বে ভূমির রা 

পড়িতেছে, তাহাতে ফট কট শব্/হছে। এই কুটীর হইতে দেখিলাম 

অনেকগুলি ছাগল তীরে চড়িতেছে। এখান হইছে 

অলকাননা বেশ দুষর দেখাইতেছিল) বোধ হইল যে একট 
দু মাল! আকিয়! বাকিরা! চলিয়! গিয়াছে । বনুধায়! হইতে পশ্চিমিযে 
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ল তুষার ক্ষেত্র এবং এই স্থান দিয়াই সত্যপথ যাইতে হয়। আমরা 
(বার আমাদের যাত্রার শেষ সীমা এই তুষার ক্ষেত্র দেখিতে 

াগলাম। 

যে উচ্চ পর্বত হইতে বন্ধারা পড়িতেছে তথায় কুবেরের ভাণ্ডার 

্ি ধাত্রীদের মধ্য অনেকেই বনুধারা আমেন না কারণ ভাল 

নাই এবং যাতায়াত অত্যন্ত কষ্টকর। এখানে যে সকল যাত্রী 

ধাসেন তীহায়া সকলেই এই ছুই জন মর়্যাদীর জন্ত খাস্থ সামগ্রী, 

বালানী কাঠ প্রভৃতি নিয়! আসেন। অনেকে বদরিকাশ্রম হইতে 

[প্তার মারফতে এমব পাঠাইয়া থাকেন। এখানে কোনও দেবৃত্ধি 
ধাই। 

বন্ধারা ব্রিলোকের মধো হুরর্ভ তীর্ঘ। অষবন্থগণ এই তীর্ধের 

পান ও পর তক্ষণ করিয়া রিশ হাজার বৎসর পর্যান্ত অতি কঠোর 
পন্ত। করিয়! সিদ্ধ লাভ করিয়াছিলেন। 

সত্যপথ 

বনছধার। হইতে যে তুষার ক্ষেত্র দেখা বায় তাহা পার হইয়। সতাপথ 

হাইতে হয়। বনরিকাশ্রষ হইতে সভ্যপথ ১৮ মাইল এবং এখান হইতে 
১৪ মাইল দুর হইবে। আরও ১* মাইল পরে চনত্রকু্ড এবং ও মাইল 

ছয়ে হূর্ধাকুণ্, তংপরে শ্বর্গারোহণ। সতাপথে পোণে এক মাইল 

িরিধিবিশিষ্ একটী ভ্রিকোণাকার হণ? আছে। এক একটা কোণে 

1এক একটা ঘাট যথা -্রন্ধবাট, বিষুযাট ও মহেশ্বর ঘাট। ছইটা নদী 

: মিয়া বিষ ঘাটে ও মহেষ্বর ধাটে পতিত হই়াছে। 
|. স্বর্ধারোহণ একটী বৃহৎ বরফের পাহাড়, ইহাতে অনেক সিঁড়ি 

(ধা যায় কিন্তু ধাছারা গিধাছেন তীছারা কেহই এই পর্বতে উঠিতে 



বাষগুহ। তা 

পারেন নাই। যুধিঠির এই পর্বত দিয়াই স্বর্নায়োহণ করিয়াছিলেন। 
সত্যপথ ও স্বর্গারোহণের বিবরণ বদরিকাশ্রমের বাঙ্গালী সাধুটা ও 
এখানকার ধর্মাধিকারী পঞ্ডিত শ্রীযুক্ত পুরুযোত্তদ শান্ত্রী মহাশয়ের 
নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। তিনি একবার এবং মৌনী বাব! ইশ 
বার সত্যপথ গিয়াছেন। এক জন ময্ন্যাসী মতাপথ পিয়াছলেন কিন্তু 

শীতে তাহার পায়ের ও হত্তের আঙ্গুল সব খসিয়া পড়িয়া হার_-পবে 
হাম্পাতালে অনেক দিবস চিকিৎদায় পর বদরিকা শ্রম হইতে চলিয়! 

গিয়াছেন। 

মত্যপথ যাওয়া! অত্যন্ত কষ্টসাধা, রান্ত। নাই এবং খাফিবার স্থানঙ 

নাই। বৃক্ষ লতাদি পরিশূণ্য নে যাইতে হইলে শু কাঠ লঙ্গে করিয়া 

নিতে হয়। খান্বদ্রব্য কিছুই পাওয়! যার না, দে প্রস্ততকর! খান ভর 
সঙ্গে নিতে হয়। রাস্তায় মধ মধ্ো পর্বাত গু! আছে, তথায় রাতিবাম 

করিতে হয়। ্যেঠ মাসের মধ্যভাগ হইতে আশ্বিন মানের মধাভাগ 

পর্য্যন্ত এই চারি মাস সময়ে যাইতে হয় নচেৎ অন্ত সময় এত অধিক 

তুবার পাত হয় যে তথায় যাওয়া! সাধারণ লোকের সম্পূর্ণ অসাধ্য। 

বাঙ্গালী সাধুটা বলিলেন যে তিনি কিছু ছোলা তাও! ও গুড় এবং 

প্রায় ছুই তিন দের আটা দ্বতে তাজিয়। সঙ্গে নিবেন। মোটের উপ 
পাচ ছয় সের প্রস্তুত থান জ্রবা লইয়া রওনা হঈবেন। যৌনীবাব! গ 

এইভাবে খানদ্রব্য নিবেন কিন্তু তাঁঞার। শুষ্ক কাষ্ঠ নিষেন না। এক 

সপ্তাহের প্রয়োজনীয় জিনিষ সঙ্গে নিবেন। 

ব্যাসগুহ্! 

বহুধারা হইতে আমরা মান! গ্রামে ফিরিয়া আসিয ব্যান 
র্ণনার্থে কিছু চড়াই উঠিলাম। ইহা একটা প্রকাণ্ড গুহা রুখে 
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দিকে প্র্তরের দেওয়াগ দেওয়া হইয়াছে এবং একটা কাঠের দরজাও' জাছে। আমরা! ভিতরে চুকিলাম কিন্তু নিবিড় অন্ধকার কিছুই দেখা যায়না, করেকটা দেশলাইর কাঠি জালাইয়া অন্গভাবে ভিতরটা দেখিয়া নিলাম। গুহার মধো ধনীর দাগ লাগিয়া আছে। কধিত আছে ব্যাসদেব এখানে বসিয়া মহাতারত ও অন্যান পৃরাগাদি লিখিয়াছিলেন। আমরা দেওয়ালের গায় ধুনীর দাগে কপাল ঠুকিলাম দেখি ইছাতে যদি কিছু পুণা সঞ্চয় হয়। সাধু্ধীকে বলিলাম ব্যাসদেব এখানেত কত ধূনী জালিয়াছিলেন আম্বন আমরাও একটুকু ধুনী জালিয় নেই। ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত শুক ছোট ডাল সংগ্রহ করিয়া ধুনী জালিয়। ধূমপান আরম্ত করিয়া দিলাম। 
প্রমথ বাবু যাওয়ার জন্তু ব্যাগ্র হইলেন, তাকে বলিলাম আপনি আহুন আমর1 মনের আশ পা মিটাইয়া এক পদং ন গচ্ছতি। আমাদিগকে দেখিয়া গ্রামের কয়েকটা লোকও আপি উপস্থিত হইল। গুতার সনগৃখে একটা ক্ষুত্র প্রাঙ্গন এবং স্থানটা পরিতাক্ত অবস্থায় থাকাতে অপরিষ্কার ভাবে আছে। যে লোক কয়েকটী আমাদিগকে দাধু বিবেচনার দর্শন করিতে আসিয়াছে তাহাদিগকে বলিলাম “দেখ এ স্থানটা পরিষ্কার কর এবং কয়েঞ্টা ফুল দিয়! সাজাইয়া রাখ তাছাতে যাত্রীদের নিকট হইতে বেশ ছু পরসা উপার্্মন 1 দেওয়ালের গায় পুনরায় কপাল £ঁকিয়া আমর! এক্থান ত্যাগ করিলাম, 

গণেশ গুহা 
ব্াসগুহার কিছুদুরে উত্রাইএর রাস্তার পর্বত গানে গণেশ গুহা। এখানে গণেণের মূর্তি আছে এবং পূজার উপকরণাদি আছে, একজন 



গণেশগুহ ২৩৭ পরার রর কারাদ র্যা রর রাতের 

পু্জারীও এধানে থাকেন। আমরা ভক্তি সহকারে প্রণায করিয়া 
গ্রামের মধ্য দিয় রওন! হইলাম। অলকানন্দার অপয় পারে উচ্চ 
পর্বত গান্রে মানসোস্তেদ দক্গমের পশ্চিমে সুর্ভিমাতার 'নাম্দজ 
আছে। পাগ্ডার গোমন্তা এই গ্রাম হইতেই অঙ্ুলি নির্দেশ করিয়া 

এই মন্দির দেখাইয়া! দিলেন। আর বেল! নাই এবং সন্ধার সময় 

আমাদের বরিকাশ্রম পৌহুছিতে হইবে এই জন্ত আর তথায় আমাদের 
যাওয়া হইলনা। ইহ! ধর্মক্ষেত্র এবং এখানে নর ও নায়ায়ণ, মূর্হিদেবীয় 

গর্ভে ধর্দ্বের ওরসে উৎপর় হইয়াছেন। ইহ! মানবের মুক্তিক্ষে্ এবং 

সর্বক্ষেত্র যধো ছুর্লভ ক্ষেত্র। তথা চইতে দক্ষিণদিকে উর্বাশীলজঘ তীর্থ । 

গ্রামের মধ্য দিয়া আমিতে আমিতে দেখিলাম একটা বিস্তৃত 

ময়দানের মধো বু নর, নারী, বালক, বালিক। চক্রাকারে সমবেত 

হইয়াছে। মধাস্থলে ফাক আছে, এবং ইহার এক পার্থে একজন 

লোক উন্নত্তগ্রায় হইয়া দাড়াইয়া আছে। তাহার সর্ধব শরীর মণ 

হইতে পদতল পর্যন্ত থর থর করিয়া কাপিতেছে। কেহ কেহ বঙিল 

নাচ হইবে কিন্তু আমাদের তাহা! ভাল লাগিলনা। মনে কিছু কিছু 

ভয়ের উদ্রেক হইল। নাচ কি এভাবে হনব? এক একবার মনে হইতে 

লাগিল যে লোকটা কাপিতেছে তাহাকে হয়ত ব| বলি জিবে। মোটের 

উপর আমরা কিছুই ঠিকানা! করিতে পারিলাম না। আমরা তত 

হইয়া ভ্রত চলিতে আরম্ত করিলাম। রাম্তাতে বালক বালিকার 

বলিতে লাগিল “রানা, বেগ দে, গুই তাগ! গে” কিন্তু আমর! তাহাদের 

কথা ভ্রক্ষেপ করিলাম না। যখন আমর! গ্রাহ ছাড়িয়া বিছু উত্রাইএর 

রাস্তায় আসিয়াছি তখন দেখি তাহার] ্টপর হইতে ছোট ছোট 

প্রস্তর খণ্ড মকল আমাদের উপর নিক্ষেপ করিডেছে। নাধুজী পম্চাং 

ছিলেন ঠাহার গার ছুই একটা! লাগিল। আমরা জ্রত চলিয়া অনকা 
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নন্মার উপরে সেতু পার হইয়া পর পারে আসির! ছাপ ছাড়িলাম। 
অনেকে বলিয়াছেন যে গাহাড়ীর! অতান্ত সরল প্রকৃতির লোক কিন্ত 
আমাদের ধারণা স্বতগ্র। ইহার প্রমাণ এই মান! গ্রামে পাইল|ম। 
আয়ও অনেক স্থানে এই সম্বন্ধে প্রমথ বাবু ও আমি অনেক বলাবলি 
করিয়াছি। যাত্রীদের ঠগাইতে পাছাড়ীর! খুবই ওন্তাদ। এই বিষয়ে 
আমর! বিশেষভাবে তৃক্তভোগী। 

আমর! ঠিক দন্ধ্যার সময় বদরিকাশ্রমে আসিয়! উপস্থিত হইলাম । 
তখন নারায়ণের আরতি হইয়া! গিয়াছে, আমাদের আর দর্শন হইলনা। 
বাসায় উপস্থিত হওয়| মাত্র শান্তর কত আহ্লাদ সে যেন ছারানিধি 
প্রাণ হঈল। মাতাঠাকুরাণী তাহাকে সমস্ত দিবস তুলাইয়া রাখিয়াছেন, 
কখন বা বাজারে, কখন ব! মন্দিরে যখন যাহ! চাহিয়াছে তখনই তিনি তাহা 
আনাইয়! দিয়াছেন। রাত্রিতে বাঁজার হইতে পুরী ও শাক আনাইয়া 
ভোঞঙন করিলাম। আজ সমস্ত দিবসের পরিশ্রমে শরীরও অতাস্ত 
লাস হইয়া পড়িয়াছে। সৌভাগোর বিষয় আজ আর বৃষ্টি হয় নাই 
তাহা হইলে আরও কষ পাইতে হইত। বৃষ্টত এখানে রই লাগিয়া 
জাছে। রাত্রিতে বদরী মাহাস্মা শ্রবণ করিলাম। 

নারায়ণ ও লক্ষ্মী দেবীকে ভোগ দেওয়ার জন্ত রাত্রিতে বাজার 
হইতে রেশমী বসত, মেওয়া, বত, কপূর, ধৃপ শলাকা, চানার দাল গ্রভৃতি 
জর করিয়া আনিলাম। এখানে তুললী পত্র পাওয়া যায় না। আমি 
তুলসী, হয়িতকি ও যত হৃত্র সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম। 

সি বউ পিপি ই ইতি সপ্ন সপ সস্মা ৬ পস্প্ি ানিইইউ 

৩৩ দিবস, ২৯শে আযাট়, বুধবার-_ 

একখান! খালাতে এ৮বদরীনারায়ণের ও অন্ত একথানাতে 
প্্র৬লদ্মীদেবীর জন্ত তোগের উপকরনাদি সাজাইয়। মন্দিরে নিয় 
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চবিলাম। মন্দিরের কর্মৃচারীর নিকট দিলাম। দে নগদ টাক1 ম্গিয়ের 

সিপুকের মধ্যে ফেলিয় দিল আর মব জিনিষ নারায়ণের গ্রকোন্রে 

রাখিয়! দিল পরে রাওর সাহেব আঁমিয়া তাহা উতমর
্গ করিলেন। 

নারায়ণের আরতি ও স্নান দর্শনান্তে আমর! বাদার় আসিয়া 

তগ্ুকুণ্ডে দানের জন্য চলিলাম। তগ্তকুণ্ডে গান করিয়া! নার? ও 

ূ্্যকুণ্ডে মার্জন করিলাম। পরবে বক্ধকপাল তীর্থে উপন্থিত হইয়! 

তর্গন ও মৃত পিতৃলোকের, আত্মীয় স্বপন ও বন্ধু বাদে উদেন্ত 

পিগুদান করিলাম। নারারণে মহাগ্রসাদে পিগুদান করিলাম। 

এখীনে মকলেই অন্ধ মহা প্রদাদে পিওদান করিয়া থাকেন। এ স্থানে 

বত বরান্দধে এমব কাজ করাইয়া থাকেন, আমাদের দেশের অগ্রগামী 

ব্রাহ্মণের স্তায় ইহারাও পরিত। দেখিলাম 'এখানে অনেকেই পিগদান 

করিতেছেন। হব) তিন দঙ্েই ছিল। পরিশেষে পিগুগু'ল অলকানদার 

গর্তে নিক্ষেপ করিলাম। 

আজ আঁমার গত্থীর সাংবৎসরিক শ্রান্ধের দিন। ছুই বৎসর পূর্বে 

এই তিধিতেই তিনি স্বর্গারোহগ করিয়াছেন। কে জানে দুই বলয় 

পূর্বে এমনি দিনে আমার ম্থথের মংসার তাঙ্গিযা যাইবে, কে জানে, 

বদরিকা শ্রমে তজ্ককপাল তীর্থে আমিয় ষ্ঠাছার সাংবংসরিক শ্রাদ্ধ গ 

পিওদান করিতে হছইবে। এই ছুই বৎসরে 
আমার বহু পরিবন্তপ হইয়াছে। 

তৃতুলের অতুল তীর্থে আদিযা যে তাঠার পরপারের ক
াজ কিছু করিতে 

পারিৰ তাহা কখনও ভাবি নাই এবং তআশাও করি নাই। এই মহা 

সুযোগ আমি পরিতাগ করিলাঘ না। প্রীমান শান্তিকে দিয়! তাহার 

মাতার শ্রাদ্ধ ও পিওদান করাইলাম। যে অনলে দিবানিশি দগ্ধ হইডেছি 

তাছার কিছু শান্তি বোধ করিলাম, মনের আন বিছু নির্বাপিত হইল | 

এই স্থানের এক বজকুণডে আহতি প্রদান করিয়া কিছু দক্ষিণ! দিয়া: 

আসি 

এপ 
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সেই সব ওধ নাই। হাম্পাতালে ডাক্তার নাই একজন কম্পাউণ্ডার 
মাত্র আছে। 

অবশেষে আমুর্বেদ ওধধের জন্য ভিষকৃতৃষপ কবিরাজ এ, মি, 

বিশারদকে, (২, হরকুমার ঠাকুরের স্কোয়ার, কলিকাতা) লিখিয়া দিলাম। 

মনিরের তহবিঞর হইতে এখানকার হাম্পীতালের বায় নির্বাহ হয় 

এবং জোণীমঠ হইতে বদরিকাশম পর্যান্ত রাস্তার ৰাব্দ ৫**২ টাক! 

চ. ডা. 1) কে দেওয়া হইয়া থাকে। 

বদরীনারায়ণের মন্দিরে রাওগ সাহেবকে অনেক পরিশ্রষ করিতে হয়। 

গ্রাতে ছুই ঘণ্টা! এবং সন্ধার পূর্বে এক ঘণ্টার আগে কার্য সমাধা হয় 

না। এই সময় তীাগাকে অন্ধকার ও বাচা চর[চল হীন স্থানে আবদ্ধ 

হই! থাকিতে হয়, ইহাতে স্থাস্থা ভঙ্গের খুবই সম্ভাবনা । 
নারায়ণের সম্ুখের গ্রকোষ্ঠ যখন সকল যারীব! দাড়াইয়! থাকে 

তখন বাতাস বন্ধ হুইয়া যার । আমার মধো মধোনিশখ্বাস বন্ধের মত 

হইত। অন্য কাধারও এতাণ হইয়াছে কি না তাহা আর দিজ্ঞাস। 

করি নাই। 

আজ রাওল সাহেব আমাদিগকে ভগবানের বন্ত্র, তুলদীর মাল! ও 

চন্দন গ্রসাদ দিলেন। এট চন্দনে শ্রশ্রীঠবদরীনারায়ণ দেবের চরণের 

চিহ্ন আছে। আমরা মহা আহলাদে গ্রহণ করিলাম। আমাদের 

আজই এই পুরী হইতে রওনা হইবার কথা৷ ছিল কিন্তু রাওল সাবের 

জন্গুরোধে আজ থাকিয়া গেলাম। আমি ও প্রমথবাবু রাওল দাছেবকে 

বলিলাম যে মন্দিরের ক্ষীণালোকে নারায়ণের মৃতি স্পট দেখিতে পারি 
নাই। তিনি বলিলেন তাল রকম প্রদীপ জালিয়া আগামী কণা 

ভগবানের মুি দেখাইবেন। 
আজ একাদশী কিন্তু এখানে মহাপ্রসাদ্দের লো পরিত্যাগ 
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করিয়া উপবাম থাকিতে ইচ্ছা হইলনা। মাতাঠাকুরাদী ও গ্রমধবাধুর 

দলের বিধবার! উপবাম থাকিলেন। আজ বাজারে দধি পায়! 

গিয়াছিল। সমস্ত দিবম টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। এখানকার 

ধর্মাধিকারী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পুরুযোত্তম শান্ত্রীর সহিত আলাপ হুইল 

তিনি কৃপাপূর্বক আমাদের বামায় আমিয় তাহার চক্ষু পরীক্ষা 

করাইলেন। কত নঘরের, চশম| তাহার ঠিক হইবে তাছ! একখানা 

কাগজে লিখিয়াদিলাম। তিমি একবার সত্াপথ গিয়াছিলেন তাহার 

নিকট সতাপথেব রাস্তার বিষয় শ্রবণ কবিলাম। 

খাওয়া দাওয়ার অনিয়মে শান্তির আজ পেটেৰ অন্ুখ হইয়াছে। 

তাহাকে ওষধ খাওয়াইলাম তাহাতে ক্রমশঃ সারিয়! গেল। 

গরুড়শিলার নিকট বমিয়। আমাদের পাও! মুগলকিশোর রামরতন 

সং ভাইয়। আমাদিগকে মুকল প্রদান করখিলেন। আমর! হংসামান্ধ 

যাহা! কিছু দিলাম তাহাই গ্রহণ করিলেন কোনও প্রকার গীড়াগীড়ি 

করিলেন ন1। অনেক পাণ্ডা বন্তৃতা করিয়া যাত্রীদের নিকট হতে 

বেশীমান্রায় আদায় করে অথব। গয়ার গার থত লিখাইরা নিয়! থাকে । 

পাওড| ম্বফল প্রদান করিবাব সময় যে মন্ত্র পাঠ করিলেন ছাহাতে 

বুঝা গেল কেদারনাণ ৪ বদরীনাথ দর্শন করাতে উত্তরাখণ্ডের অন্ত 

সোয়া লক্ষ পর্বত ও চুরাশি লক্ষ তীর্থ ভ্রমণ হটয়াছে। 
বিকালে ৩টাঁর পর রৌদ্র উঠিল। বখন রৌদ্র চয় তখন শীত বোধ 

হয় না। একট! সামান্ত জাম! গার থাকিলেই হয়। জাজ 'অপরাহ্কে 

মন্দিরে গীত! পাঠ করিয়| শেষ করিলাম । 

ডাক্তার ডি, কে, পাঠক, এল্, এম্: এস! লিঙদুয়ারে! (নাগপুর ) হইতে 

গঙ্গোতরী হই! বদরীনারাযণ দর্শন করিতে সন্ত্রীক গতকল্য এখানে 

আাসিয়। পৌহছিয়াছেন। তীহার সহিত আলাপ পরিচয় হইল। 

০ 



২৪৪ কেদার-বদরি পরিজ্রমণ 

৩৬ দিবস, ৩২শে আযাঢ-- 

গা সকালে নারায়ণ দর্শন করিলাম। বোধ হয় ইহজম্মের মত 

শেষ দর্শন হইল। দর্শন করিতেছি এমন সময় রাওল সাহেব তাল 

করিয়া কপূর ও ঘৃতের বাতি জালিয়৷ ভগবান দর্শন করাইলেন। আমি 

শাস্তিকে নিয় ঠিক দরজার সমুখেই বরিয়। ছিলাম। রাওগ সাহেব 

বলিরেন “ডাক্তার সাহেব, দেখা হায়” আমি আরও কিছু সময় ভগবানকে 

দেখাইবার জন্ত অনুরোধ করিলাম। তিনি আয়ও কপূর্র জালাইয়! 

নারায়ণের সমুখে ধরিলেন। আমরা মন গ্রাণে ভগবানকে দর্শন 

করির। মানব জদ্ম সফল করিলাম। আমাদের এই দীর্ঘকালব্যাপী 

হিমালয়ে কঠোর পরিশ্রম আজ সার্চক হইল। মনে বিপুল আনন 

বোধ হইল। 
এখানে তণ্বকুণ্ডের নিকট একটী বানর থাকে। আমি প্সানাস্তে 

তর্পণ করিতেছি এমন সময় আমার পৃষ্ঠের উপর এক লক্ষ প্রদান 

করিয়! পুনরায় আর এক লন্কফে কুণ্ডেয় অপর ধারে চলিয়া গেল। 

এই বানরের সহিত শান্তির খুব মিতালী ছিল। একদিন মন্দির 
্র্থক্ষিণ করিবার সময় শান্তি আমার অগ্রে ছাটিতেছে এমন সময় 

কোথা হইতে জআনিয়। বানরট| ভাঙার প| জড়াইয়। ধরিল, শান্তি 

চিংকার আরম্ত করিল কিন্ত তখনই আবার পা ছাড়িয়! দিল। 

শাস্তি বখন বাপায় বসিয়াছিল তখনও এই বানর আবার তাহার 

নিকট যাইয়া! উপস্থিত হইল। এই বানরটাকে দেখিলেই শান্তি খুব 

চিৎকার করে। বারিকাশ্রমে এই একটা বানরই দেখিয়াছ কিন্ত 

ফেদারনাথে বানয় মাই। 

আময়! যাত্রার জঙ্জ প্রন্তত হইতেছি এমন সময় শাস্তির কাণী ওয়ালা 



বদরিকা শ্রম ২৪৫ 

কষ! ভারী গোলমাল আরস্ত করিল। এ্নগর হইতে মেছেলচৌরী 
পর্যন্ত তাহাকে ৩৫২ টাক! দিব এই বন্দেবেস্ত হইয়াছিল কিন্তু লিখাপড়া 

হইয়াছিল না। তাহাকে বিশ্বাম করিয়! রসিদ আদান গ্রদান হয় নাই। 
এখন সে পঞ্চাশ টাঁক| চাহিতেছে। গ্রমথবাবু ও জানি উভয়েই তাহার 

ব্যবহারে আশ্চর্্য।মিত হইলাম। আমাদের রাগও হইল। প্রমথবাবু 

ঝাপানওয়াল! মের দিংও সাক্ষী দিল যে ৫*২ টাকা ঠিক হুইয়াছিল। 

অনেক বাদানুবাদের পর পূর্বের বন্দোবস্ত অনুসারে ৩৫২ টাকাতেই 
রানী করাইলাম এবং এইবার রদিদ লিখাইয়া লইলাম। আমরা পদে 

পদে ঠেকিয়া গাড়োয়ালীদের উপর বিশ্বাস ছারাইয়াছি। 
090)581 10180006 0826660৮ (1021) নামক পুস্তকে 

ই], 7. 0, 91000) 1, 0,5 লিখিয়া্ছেন। “1196 001010100০ 
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গাড়োয়ালীদের চরিত্র সম্বন্ধে “8 মন্তবা কণার কথায় ঠিক। 

তাহার! মিপ্যা কথ| বলে বটে কিন্তু চুরা কবে না। 
সকালে একবার রাঁওল দাহেবের লণি5 সাক্ষাৎ করিয়া! আসিগ়াছি। 

রওন! চ্টবার পূর্বে আধার মাতাঠাকুবারী, শা্ধি, ও গ্রমথনাবুর 
পরিবারবর্গকে নিয় তীার নিকট গেলাম। হিনি শাস্তিকে একখান! 

ভগবানের বস্থ ও মাল! দিগেন। আমর| ঠাছাকে প্রণাম করিয়। তাহার 

নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। 



২৪৬ কেদার-বদরি পরিজমণ 

বদ পুরাণের বিফুখণ্ডে বাদরিকাশ্রম মাহাত্বো বদিত আছে “এই 
ক্ষেত্র সত্যুগে মুক্িদ। ভ্রেতায় যোগসিদ্ধিপ্রদা, ঘ্বাপরে বিশাল এবং 

কলিকানে বদরী নামে গ্রথিত হইয়াছে ।” 
“হরির ক্ষেত্র বররিকাতীর্ঘ ভ্রিোকের মধ্যে দুর্লভ। স্বর্গ, তৃতল ও 

রসাতলে বহু তীর্থ আছে কিন্তু বীর সমান তীর্থ হয় নাই, হইবেওনা |” 
“এইগ্বানে খধিসজ্ব বাদ করেন। এই ক্ষে৫্রে একটা বারীতরু বিরাজিত, 

এই তরু হইতে অমৃত ক্ষরিত হয়, এজন্ত গ্রাজগণ এই ক্ষেত্রের নাম 

বারী নির্দেশ করিয়াছেন। ভগবান বিষুট যুগভেদে কখন কখন অন্ত 
 তীর্ঘ সকল পরিত্যাগ করেন, কিন্তু হরি এই বদরী তীর্থ কদাচ পরিত্যাগ 

কয়েন না। যঠি সহন্র বর্ষের যোগভ্যামে এবং একদিন বারাণসী 
দর্শনে যে ফল, বদরী প্রাপ্তি মাত্রই তাহার তুল্য ফল লাভ হয়।” 

এই ক্ষেত্র নিখিল তীর্থ, দেবত| ও খাধিগণ বান করেন, এইজ 

এই তীর্ঘ বিশাল! নামে বিখ্যাত। “যেখানে মহালক্ষমী অল্প পাক করেন 
নারদ নিবোন করেন এবং মহাবিষু। ভোঞন করেন। সেখানে অন 
ভোজনে দোষ কফি? যে পাপের গ্রাণান্ত পর্যান্ত গ্রাযশ্চত্ত শানে 

লিখিত আছে, সেই য্াপাপও বদরীনাথ শ্রী/বিঞুর প্রসাদ ভক্ষণে 

ঘুরীভূত হইয়া যায়। নারারণ নৈবেদ্ত চণ্ডাল কর্তৃক মংস্পৃট হইলেও 
কখন দোষাবহ হয়না, অতএব ব্দরিকাশ্রমে প্রসাদ ভক্ষণে বিবাদ 

কর্তধা নহে, বিষু। নৈবেন্ত ভক্ষণ মাত্রই সকল শুদ্ধ হয় তাহাতে 

সঙ্গেহ নাই।” 
"্জানী বা অজ্ানী হউন, সন্ন্যানী বাব্রতনিষ্ঠ হউন, বাহার! মুকধি 

ইচ্ছা করেন তীছাদের বারিকা শ্রম অবস্ত দর্শন কর্তৃব্য।* 
০ 



প্রত্যাবর্তন 
আমরা ২৭শে আষাঢ় মোমবার সকালে এখানে উপস্থিত হই, 

ইধশে হইতে ৩১শে আধা পর্যা্থ এই মহাতীর্ঘেই কাটাইলাম। 

আজ হঠ দিবস আমাদের, যাত্রার দিন। সকল যাতরীরাই তীর্ঘন্থানে 

আদিরা ত্রিরাত্রি বাস করেন। অধিকাংশ ছাত্রীরা এই তীর্থে 

আদিয়! ত্রিরাত্রি বাদ করেন। কেছবা হছুমান চটি যোগ দিয়া 

তরিরাত্রি ছিমাব করিয়া থাকেন। যাত্রার গিন ধার্ধা হইয়াছে হটে 

কিন্তু মন মরিতেছেনা। অনেক তীর্থ পর্যাটন করিয়াছি কিন্তু এন 

শান্তিলাভ আর কোথাও &য় নাই। সংসার মুখে জলাঞ্জলি দি 

যে শান্তিলাভের জন্ত ইতন্ততঃ ঘুরয়া বেড়ার তাহার গঙ্গে বদরিকাশ্রমই 

উপযুক্ত স্বান। বছদিবদ যাবৎ সুখ শালি অন্ত ছযাছে তাই 

পুনরায় শান্তি গ্রাথির আশায়ই হিমালয় ভ্রমণে আসয়াছি। এস্বান 

যে বত শাস্তিগ্রা, কতট| হ্বায়ে পবিভ্রত| আনয়ন করে তাহা! গগয়ে 

জঙ্ষয়ে উপলঘি করিয়াছি। 2 রন 

ছিমালয়ের বিরাট গাস্তীর্ধাতা, গনীমতা ও ভীষণ এবং জনধ 

গর্জন একতেয়ে হইলেও কখনও পুরাতন হইবার নছে। দিবায়াহি 

দ্বেখিয়াও আশা! মিটে না। এখানে মৌনীবাঁবার কথ! জীবনে তুলিবন|। 

ংসার ত্যাগী বৃদ্ধের প্রশান্ত লৌমা মৃষ্ঠি এখনও চক্ছুর মামনে ভামিতেছে। 

একটী বচন আছে “1)০ 100 061] 176 011017 99098 0: 8006 

1008798) 6167 [185 08808 0৪ | 067 ৫০, ৪0৪ 8107 
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রাগুল সাহেবের নিকট হইতে বায গু করিয়া আমি শাতিকে 
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নি! ভগবানের মন্দিরে আদিলাম। এখানে সকলেই বারীনারায়ণকে 

তগবান বলিয়া থাকেন। মন্দির এই সময় বন্ধ ছিল। আমর! মনিরের 

বারেদায় আসিয়! ভূমিতে লুটাইয়! প্রণাম করিলাম। লাত্তিকে বলিলাম 

গ্লাস্তি ভগবানের চরণে লুটাইয়। পর* সেও আমার নায় ভূমিতে 

লুটাইগ। গ্রণাম করিল। বদরিকাশ্রম পরিত্যাগ করিতে বাস্তবিকই 

নে কষ্ট হইতে লাগিল এবং চক্ষুর কোণ কয়েক ফোটা! অশ্রজলও 

দেখ! দিল। পাগ্ডাকে প্রণাম করিয়! আমর! অপরাহ্ন ২টার সময় 

পুরী পরিত্যাগ করিয়। চলিতে আরস্ত করিলাম। জলকাননা পার 

হইয়া আমি বারংবার গশ্চাৎ ফিরিয়া বদরিকা শ্রমের দৃশ্ত দূর হইতে 

ভাল করিয়। দেখিতে লাগিলাম। আকাশ পরিষ্কার থাকাতে বেশ 

ঘুর দেখাইতেছিল। বিশাল পর্বতের পাদদেশে একখান! ছোট 

সহর এবং তাহার এক গ্রান্তে নারায়ণের মনিরের স্বর্মম্ডিত চূড়া 

কেমন এক অপূর্ব ভাবের পরিচয় দিতেছে তাহা বর্ণনাতীত। সাধুজী ও 

আমি পুনঃ পুনঃ নারায়ণের উদ্গেশে প্রণাম করিতে লাগিলাম। 

পরে একটা বাক ফিরিয়া! উত্রাইএর রাস্তায় পরাতে সকল অদৃথ্ঠ 

হইয়| গেল। অধৃগ্ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের আনৃষ্টের কথ! চিন্তা! করিতে 

ফরিতে একটা বেগবত্তী নাল! পার হইলাম। ক্রমে হনুমান চটিতে 

আমিয়। গ্রমথবাবু শিলপাঞ্জতু এবং আমি ভূর্জপত্র ফ্রয় করিলাম। সন্ধ্যায় 

পুর্বে রামবাগাড় চটিতে পৌহুছিয়। এখানেই রাত্রি যাপন করিলাম। 

শাস্তির পেটের অন্ধ আজ অনেকট। ভাল আছে। 

৩৭ দিবস) ১লা শ্াবণ-_ 

গত বাজে বৃষ্টি হইয়াছিল, আজ নকালেও বৃষ্টি হইতেছে। আমরা 

পটার লময় রওন| হইয়। পাওকেশ্বরে আমি! যোগবন্রী দর্শন করিলাম 

পরিসর এম্ি- ক 
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এবং আর বিলঘ্ব না করিয়! তখনই রাস্ত। চলিতে আরম করিলাম। 

বিফুগ্রর়াগে আসিয়া জলযোগ করিয়া নিলাম। পয়ে অপরাহ্ণ ওটার 

সময় জোশীমঠে উপস্থিত হইয়! কালীকন্বলী বাবার ধর্মশালায় আশ্রয় 

নিলাম। বিষুগ্রয়াগ হইতে চড়াই উঠিবার সময় আমার মাভাঠাকুযাদী 
যান্তা ভূলিয় অন্ঠ রাণ্তায় চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি আমাদের অনেক 

পূর্বে রওন| হইয়াছিলেন*কিন্ত গ্রায় জোশীমঠের কাছাকাছি আসিযাছি 

এমন সময় দেখিলাম তিনি আমাদের অনেক পশ্চাতে চড়াই উঠিতেছ্ছেন। 

দেখিয়াই আমি দীড়াইলাম। তাঁহার এই ২ মাইল চড়াই উঠ্ঠিতে আজ 

অনেক কই হইয়াছে বিশেষতঃ রাস। ভূলিয়। অন্য রাস্তায় আবার আধক 

হাটিতে হুইয়াছে। 
তিনি যখন ধর্দশালায় উপাস্থত হইলেন তখন দেখি পথশ্রমে 

মুখখানা মলিন হইয়া গিয়াছে। তাঠার কণ্ঠে আমারও আন্তরিক কষ্ট 

হতে লাগিল বিত্ত উপায় নাই। এই কঠোর পরিশ্রমের পর 

আবার রায়না কর। কতদূর কঠিন তাহ! মতজেই বুঝিচে পারা যায়। 

গ্রমধবাবু বলিলেন আজ এক সঙ্গেই রানা হউক। আমিও ঠাছার 

এই দয়াতে আনন্দ উপভোগ করিলাম। দ্বিতলের বারেণ্ডায একথার 

সকলের রান্না হইল। অদূরে একটী ঝবপাতে আও সাবান দিয়া 

শরন্তকে দ্রান করাঈয়। দিলাম। নিজেও সাবান দিয়া গার ময়লা 

পরিষ্জার করিলাম । আমাদের শরীরে যে কত ময়লা পড়িযাছিল 

তাহার ইয়ত্বা নাই। 
আমর! আহারে বসিয়াছি এমন সময় একজন সঙ্ন্যামী। হাঙাকে 

উখীমঠ ও বদরিকাশ্রমেও দেখিয়াছি, নীচে রাস্তায় বমিযা গোলমাল 

আরপ্ত করিল। এই সপ্যাসী যেখানে হায় সেখানেই হট্উগোল আরম 

করিয়া দেয়। 
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সন্ধার সময় আমর! নৃসিংহ বনদ্রীনারার়ণ দেবের আরতি দর্শন 

করিতে মন্দিরে গেলাম। পরে তৃতপূর্ব রাওল সাহেবের পুত্র কুমার 

শ্ীরামচন্ত্র নঘুরী শর্খার পুস্তকের দোকানে এক টাকা দিয়৷ একখানা 
কেদারব্দরী মাহাত্মা গ্রন্থ ক্রয় করিলাম । তাহার দোকানে মুগনাতী, 

শিলাজভ গ্রভৃতিও বিক্রয় হয় এবং ভিঃ পিঃ তে অনেক মাল স্থানান্তরে 

প্রেরিত হইয়! থাকে। মন্ধ্যার পর এখানকারহাম্পাতালে যাইয়! ডাক্তার 

বাবুর সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া! আদিলাম। 

শান্তি এখন ভালই আছে। আজ শরীর বড়ই ক্লান্ত বোধ হইতেছে। 

৩৮ দিবস, ২র! শ্রীবণ-- 

আজ তোর বেলা বৃষ্টি হইতেছে ও চতুদ্দিক কুয়াসায় আছ্ছন্ন। 

আমর। ৬*টার সময় বাহির হইয়া পড়িলাম। ডাকতরে একখানা 

পত্র দিলাম, টাকার অন্ত টেলিগ্রাফ করিবার দরকার ছিল কিন্ত 

পোষ্টমাষ্টার বাবু বধিলেন যে টেলিগ্রাফের লাইন বন্ধ, কাজেই 

আয় তার করা হইল ন|। রাস্তাতে শ্রীমৎ স্গনানন ব্রহ্মচারীর 

হুমার ধর্মশীল! দেখিয়া! নিলাম। ইঞকার কিছু ব্যবধানে রাস্তার বামধারে 

একটা ছোট পর্বতের উপর দেখিলাম ফুলকপি, বীধাকপি, ওলকপি, 

শীলগম, বিলাতী বেগুন ও মরিচের চাষ হইতেছে। আমর! কয়েকট| 

বীধাকপি, শালগম, ও কাচা মরিচ ক্রয় করিলাম। এক একটা বীধাকপি 

চারি আন! মাত্র দাম। আমাদের কুলিরা সকলেই চলিয়া গিয়াছে 

কাজে কাজে আমাদেরই এই বোবা বহন করিতে হইল। আমার 

চাঁদরখান| দিয়! কপিগুলি বাধি্। পৃষ্টদেশে ঝুলাইয়! লইলাম। বৃষ্টিতে 

'ভিজিতে ভিজিতে জামর! চলিয়াছি। 

প্রায় এক মাইল যাওয়ার পর দেখি আমাদের কুলিরা একস্থানে 
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২:০০ ০ সপ শপিিত সস স্পপা্িপাসপপ পট সসপাস্পিপ সপা্পীসপী 

বসিয়া বিশ্রীম করিতেছে। কপির বোবা তাহার! নিতে চায়ন।। 

নেক সাধ্য মাধন। করিয়। তাহাদের ঘাড়ে চাপাইয় দিলা । 

ঝরকগুর চটিভে পণ্ডিত প্রবালিরাম শর্মার পুপ্তকের দোকানে 

একখানা বাল! বই ক্রয় করিলাম। বইখানার নাম প্রামচন্ত্রের 

বক্তৃতাবলী*। রামচন্ত্রের নাম গুনিয়। কেছ মনে করিবেন না অধোধ্যার 

রামচন্ত্র। ইনি শ্রশ্রীরামরঃ দেবের প্রিয় শিল্যু মহাত্মা রামচন্্র। 

বইখানা ১৩১২ সনে মুদ্রিত হইয়াছিল। এখান হইতে আরও এক মাইল 

রাস্ত। চলিয়! বৃদ্ধ বন্দীর মন্দিরে ধাইতে হয়। 

বৃদ্ধ বরা 

রাস্তা হইতে অর্ধ মাইল উতরাইিএর পর বৃদ্ধ বীর মনির়। 

আমাদের দলের মকলেই চলিয় গিয়াছেন। কেবল গ্রমথবাবুর মাতা, 

শান্তি ও আমি বৃদ্ধ বদ্রী দর্শনের জগ পশ্চাে পড়িয়া আছি। এখানে 

অধিকাংশ ধাত্রীর| যান না কার বাতা নাট। বত পুর্বে যাত্রীগণ 

এই পর্যান্ত আসিয়াই নারায়ণ দর্ণন করিয়| দিরিয়া যাইছেন। আধকাংশ 

/বাত্রীর! ইহার নাম পর্যান্তও গ্রানেন না। ঝাঁপানওয়ালার! যাইতে 

অন্বীকার করিল, তাহার! বলিল এখানে ঝাপান নিয়া বাওয! হবাটবেন|। 

শাস্তির কাশীতে প্রমণবাবুব মাতাবে বসাইলাম এবং শান্তিকে রঙা 

বন্ধে করিল। এট ভাবে আমর! নিয়দেশে হিতে আরম করিলাম। 

সামান্ত জঙ্গল তাহা ঠটি্বার। ফ্কাক করিয়। টলিতে জারস্ত করিলাম। 

রাস্তাতে বিস্তর বিছটি গাছ আছে হার পাতাগুলি যখন গায় লাগে 

তখন তীব জাল! আরম্ত হয়
 মলিরে পৌহুছিতে অর্থ ঘণ্টার অধিক 

লাগিলনা। এই স্থানটাকে অগীন্সী বলে। স্থানটা নির্জন। একটা 

গু মলির বিচুর হুপর চতৃজ ূঠি। এখানক
ার গুজারী ব্া্মণ অত 
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গরীব অতি কষ্টে দিন কাটাইতেছেন। যাত্রীরা কেছ আসেন না, 
তাহার উপর রাওল সাছেব কোন লাহাধা কর! দূরে থাকুক খবরও 

মেন না। বং সামান্ত চাষ আবাদ করিয়া অতি কষ্টে দিন চালাইতেছেন। 
মঙ্গির়ের সংলগ্ন পুজারী ঠাকুরের বাসস্থান এবং চারিধারে কতকগুলি 
বৃক্ষ, কয়েকটা লেবু ও লঙ্কার গাছ আছে। আমরা কয়েকট। 
লেবু ও কাচা লঙ্কা চাহিয়া নিলাম। আমর দর্শন ও প্রণাঙ 
করিয়। পুনর়ার় রওনা! হইলাম, এখানে যাত্রী খাকিবার জন্ত কোনও 
ঘয় নাই। 

আমর! চড়াই উঠিয়া রাস্তায় আসিয়! পড়িলাম। এখান হইতে 
কুমার চটি এক মাইল বাবধান। এখানে পৌহ্ছিয় মধ্যাঙ্ক ভোজনের 
বাবস্থা করিধাম। মাতাঠাকুরাণী কপি রান্না করিলেন। যখন আহারে 
বমিলাম তখন বোধ হইতে লাগিল যেন অমৃত ভক্ষণ ০৪ 
আক পুরিয়! ভোজন করিলাম। | 

প্রমথ বাবু তাহার পত্বীর উপর অত্যন্ত অসস্ত্রোষ প্রকাশ করিলেন। 
কারণ তিনি বৃদ্ধ বনী দর্শন না কারয়াই চলিয়া আমিয়াছেন। সাধুজীও 
বাদ গেলেনন। কুমাৰ চটতে নাগপুবের ডানারেব সহিত 

সাক্ষাৎ হুইল, তিনি বুদ্ধ বদ্রী দর্শন করেন নাই ইহার ০৮ 
জানেন না! | 

অপরাহ্ন $টার সময় রওন! হইয়া সন্ধার কিছু পূর্বে পাঠান 
গা চটিতে উপস্থিত হইলাম। আমার এখানেই রাত্রি যাপন 
করিবার ইচ্ছা! ছিল কিন্তু প্রমথ বাবুর তাড়নায় আরও অগ্রদর 
হইতে হইল। 

যখন ঠাংশী চটিতে পৌহছছিলাম তখন রাত্রি হইয়। গিয়াছে। 
জামি এখানে ধর্মাশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। প্রমথ বাবু এখানে 
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থাঁকিলেন না। তীহার! গরুড় গঙ্গা চটিতে চলি! গেলেন। রাত্িকালে 

এই পার্বত্য রান্ত। চল! কোনও প্রকারে যুক্তিসঙ্গত নয়। 

গ্রমথ বাবুর বাঁপানওয়ালারাও রাত্রিতে চলিতে ইচ্ছুক ছিলনা 

অনেক আপদ বিপদ ঘটিতে পারে। প্রমথ বাবু এই চটিতে না খাকিয়া 

গরুড় গল্গ। চটিতে চলিয়া যাওয়াতে আমার ভাল বোধ হইল না। তিন 

দিবস ঠাহার সহিত ছাড় ছাড়ি হইয়াছি এক দিবস গুপ্তকাগীতে, এক 

দিবস গৌোকুল চটিতে এবং আগ এই ঠাংনী চটিতে। 

ধর্দশালাটা নূতন তৈার হইতেছে এখনও শেষ জর নাই। থে 

লোকের তত্বাবধানে আছে দে আমাদিগকে খুব খাতির বন্ধ করিল। 

পাতিবার দন্ত সতরঞ্চ, গায় দেওয়ার অন্ত কমল ও আলাইবার জন 

একটা মোমবাত দিল। 

৩৯ দিবস, ৩র! শ্রীবপ__ 

ভোর ৬৭টার সমর রওনা হইয়! ৭*টার সময় গরড় গঙগ! চটিতে 

উপস্থিত হুইলাম। এখানে আসিয়া দেখি প্রমণবাবু আমাদের অন্ত 

অপেক্ষ| করিতেছেন। তীঞ্থাকে দেখিয়া গ্রাণে যড়ই আনন হইল। 

.কোন৪ কোনও কার্ধ্যে মততেদ হইলেও প্রাণের টান কোথার যাইবে। 

দুর হিমালয়ে দুইজন বাঙ্গালী ৩৯ দিবন যাবং একলগে আছি। 

আমাকে ছাঁড়িয়। তিনি কোগার বাইবেল? 

পিপল কোঠীতে আসিয়া কিছু জিলাপী এবং অন্তত জিনিষ 

ক্রয় করি! ক্রমশঃ নীচের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এখানে 

একটী গ্রকাওড গুহ! দেখিলাম। দিয় চটিতে পৌছ্ছিনা মধাহ কৃত 

সমাপন করিলাম। পুনরায় ৪টার সময় রওনা হইয়া সন্ধ্যার সমস 

লাল সা্গার উপস্থিত হইয়া ধর্মশালায় জাশ্র গ্রহণ করিলাম। 
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লাল সাঙ্গ 

আজ ১৫ মাইল হাটিয়াছি। রাস্ত। অনেক স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 

এখানে পৌহুছিবার পূর্বে রানস্তাতে কয়েকটা আমড়ার গাছ দেখিয়া 
অনেকগুলি আমড়া পাড়িলাম। দাধুদ্ীকে গাছে চড়াই! দিয়া আমরা 

নিচু হইতে তাহাকে দাহাযা করিতে লাগিলাম। আমাদের ছাতা ও যি 

দ্বার! ডালগুলি নত করিয়া ছুই তিনটা গাছ হইতে প্রায় এক টুকরি 

আমড়। পাড়িলাম। ধর্মশালায় রান্নার খুবই অন্ুবিধা। এক স্থানে 

থাকিতে হয় এবং মন্রস্থানে রান্নার জোগাড় করিতে হয়। 'প্রমথবাবুরা 

চীনা ভাজা খাইয়া রাত্রি কাটাইলেন, আমি কৃষ্ণীকে দিয়া রুটি তৈয়ার 

করাইয়া আনিলাম' জ্যোতস। রাত বাবেন্ায় বসিয়। অলকানন্দার কল কল 

ধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলাম এবং অপর পাব্রে ভীমারুতি পর্বতেব গম্ভীর 

দৃশ্ত দেখিতে দেখিতে কত কি চিন্তা কবিতে লাগিলাম তাহার ইয়তব নাই। 

শেষ রাত্রিতে গার তাত্র বেদনায় ঘুম ভাঙ্গিয়! যায়। হাটিতে 

হটিতে আমার পার গুলদেশ ফাটিয়। গিগ্লাছে এবং উপরে ক্ষত বিক্ষত 

হুইয়াছে। এক স্থানে পৃজ জমিয়া ভয়ানক বেদনা দিতেছে । আমি 

*্বাধাগে। বাবাগো” করিয়! চিৎকার করিতে লাগিলাম যন্ত্রনা অসহ্ 

হওয়াতে ব্যাগ হইতে একটা হই বাহির করিয়৷ এই স্থানট! গালিয়া 

দেওয়াতে এক ফোটা মাত্র পুঁজ বাছির হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে বেদনার 

উপশম হইল। এই এক ফোট। পুজের এত জোর যে আমাকে অস্থির 

করিয়। উঠাইয়াছিল। 

৪* দিবস, ৪ঠা শ্রাবণ-_ 

মফালে ডাকঘরে যাইয়া টাকার অন্ত টেলিগ্রাফ করিলাম। 
পোষ্টমাষ্টার বাবু আমাদিগকে অনেক খাতির করিলেন। 
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ররর
 

প্রমথ বাবু গোপেশ্বর হইতে যে একটা কুলি আনিয়াছেন তাহাকে 

বিদায় করিবার সময় মে অনেক গোলমাল করিল। যে ভাঁড়! ঠিক 

হছে তাঁহা অপেক্ষা অনেক অধিক ভাড়। দাবী করিতে লাগিল। 

বেগতিক দেখিয়! প্রমথ বাবু থানাতে গেলেন, আমি রাস্তাতে দাড়াইয়া 

ভীহার জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এই কুলিটার দহিত লিখা গড়া 

হইয়াছিল না। থানার দারগ! প্রমথ বাবুর কথা বিশ্বাম করিয়া! কুলিটাকে 

তাড়াইয়! দিলেন। 

আমর! অলকানন্দার বাম তীর দিয়া চলিতে আরস্ করিলাম। 

গোপেশ্বর হইতে বদরিকা শ্রম যাবার কালীন আমর! জক্ষিণ তীয় 

দিয়া গিয়াছিলাম) বদরিকাশ্রম হতে প্রত্যাবধণ ক্রয় আমর! 

লৌহ সেতু পার হই লালসাঙ্গা আঁস। 

লালমাগা হইতে কুয্েড় ভিটি ১ মাইল এবং তথা হতে 

'্সপানীল চটি ২ মাইল, পৰে ননপ্রয়াগ এ+ মাইল। গানে 

সাধারণ চড়াই, উতরাই আছে। কয়েক স্থানে রাস্ত! বর্ষায় ভাঙগিয়া গিয়াছে । 

নন্দ প্রয়াগ 

নম্ম গ্রয়াগ হিমালয়ের পঞ্চ প্রয়াগের অ্তস। এখানে ক€ খধির 

আশ্রম ছিল বলিয়! এই স্থানের অপর নাম কও, 1শ্রন্ম। এখানে 

অলকানন্দার সহিত ননদাকিনী নদী মিলিত হ্য়াছে। সংযোগ স্থলের 

জল সমুদ্র বক্ষ; হইতে ২৪৬৪ কিট উচ্চ। এখানে অনেকগুলি জাহার্ধয 

দ্রব্যের ও মনোহারী গ্িনিষের দোকানি ও াত্রী ধাকিবায ধর, একটা 

ভাঁকখর এবং ৬মহেশানদ শর্মার পুস্তকের দোকান আছে, তথায় 

শিলাজতুও বিক্রয় হয়। শিলাজতু বাতীত আরও অনেক খনিজ ও 

উদ্ভিজ ওধধও পাওয়া বায় এসব ছাড়া! ভূ
তা, কথ্ধল, চামর প্রভৃতিরও 
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দোকান আছে। এখানকার অধিবামীর! সকলে ঝরপার জল ব্যবহার 
করিয়। থাকন। সঙ্গম স্থলে যাইতে রাস্তায় ননদ, যশোদা, কৃষঃ, বলরাম 

ও লক্ষী গ্রভৃতির মুষ্তি আছে এবং আরও কিছু বাবধানে নাগ তক্ষকের 
একটা ক্ষুণ্ন মন্দির আছে। 

১৮৯৪ খ্ঃ অবের গোছন| বনতায় এন্বানেরও বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে। 

পূর্বে এখানকার ঘরবাড়ীগুলি আরও নিয়েছছিল। বস্তায় সমন্তই ভামিয়া 

যায় পরে নূতন করিয়া! বাজার তৈয়ার হইয়াছে। এখানে দেখিলাম নকল 

বাটাগুলিই বেশ পরিষ্কার এবং দ্বিতল। বাজার হইতে অল্পদুরে 

নন্গাকিনী নদীর উপর একটা ১২* ফিট লম। লৌহনির্শিত সেতু আছে। 

সঙ্গম স্থলে যাওয়ার রাস্তার ছুইধারে ময়লায় গন্ধে নাসিকায় 

কাপড় দিতে হয়। নন্দ গ্রষ্কাগ বালীরা এখানেই মলত্যাগ করিয়৷ থাকে | 

আহারাদির পর রওন! হইব এমন সময় প্রমথ বাবু বলিলেম যে 

লাধুজী বাইবেন ন|। তিনি এখানে থাকিবেন, তাহার শরীর ভাল 

না। আমি বাইয়া দেখি তিনি নির্বিকার চিত্তে একটা কুঠুরীতে 

কম্বল বিছাইয়| বলিয়। আছেন। আমি জিজ্ঞানা করিলাম ব্যাপার কি? 

এই কথা বলিয়াই তাহার কমওুলু ও কম্বলখানা উঠাইয়া নিলাম। 

তাকে বলিলাম আপনি যে এখানে থাকিতে চান কি খাইবেন। 

তিক্ষাই বা আপনাকে কে দিবে? এই ভীষণ হূর্ডিক্ষে গাড়োয়ালের 

সর্বত্র হাহাকার রষ। আপনি কি শেষে নাখাইয়া মার! যাইবেন? 

পরে আমি তাহাকে ছাতে ধরিয়া টানিয়! উঠাইলাম এবং রাম্তাতে 
আসর! পড়িলাম। তিনি আর ওজরআপত্তি না করিয়া চলিতে 

জয়ন্ত করিলেন। এইবার তীছার ঘারে আর বোঝ! চাপান হুইল 
না। এইটুকুই তীহার লাভ হইল। ননপ্রয়াগের বাজার পার 

হইর়। একটা বরণ! আছে, তাহায় শোতে রাড তাঙ্গিয়া৷ গিয়াছে। 



কর্ণ প্রয়াগের রাস্তায় ২৫৭ 
্িস্মিসিস সবি বিসিসি, পসনইন্হনিস্ন্ন্ছিদি সমাস 

আমরা অতি কষে গার হইলাম। পরে আরও কিছুদূর যাইয়া 
নন্দাকিনীর সেতু পার হইলাম। এখানে রান্ত। ছুইভাগে বিত্ত 
হুইয়াছে। একটি নন্নাকিনীর ভীর দিয়া গোয়ালধাম এবং অপরটা 
অলকানন্দার তীর দিয়া কর্ণপ্রয়াগ অভিসুখে গিয়াছে। রাস্তা মমতল। 

রাস্তার ধারে এবং পর্বতোপরে বহু চিরবৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। 
এই চিরবৃক্ষ কেদারের রা্তায় দেখিয়াছিলাম এবং বদরীনাথের রাস্তায় 

গর্ুড় গঙ্গা হইতে পাতাল গঙ্গা পর্যন্ত দেখিয়াছিলাম পরে এই নঙ্ব- 
প্রয়াগের রাস্তার দেখিলাম । ননদপ্রয়াগ হইতে পর্বতের উচ্চতা 

ক্রমশঃ ছোট দেখাইতেছে। আমর! ৩ মাইল চলিয়া! স্োনলা! 

চটিতে রাত্রি যাপন করিলাম। এই চটি শূ্ পড়িয়া! আছে এবং 

ঘরগুলি আবর্জনাতে পূর্ণ। আমাদের কৃলি দ্বারা এই নব পরিষ্কার 

করাইয়! বিছানা পাতিগাম। দোঁকানদারকে ডাকাডাকি করাতে 

সে নিকটবর্ঁ গ্রাম হইছে আপি! আমাদের আট। গ্রতৃতি দিল। 
দ্ধের জন্য অনুসন্ধান করিলাম কিন পাইলাম না। আজ মাত্র ১০ 

মাইল ছাটিলাম। 

৪১ দিবস ৫ই শ্রাবণ--. 

শেষ রাত্রিতে শান্তি একৰার পাতলা বাহ করিল। তোরে 

জাব একবার বাহ হইল। তাহাকে ওধধ খাওয়াইলাম | চটি হইতে 

কিছুদৃবে অগ্রসর হইয়া! দেখি একটী সরকারি বাংলা। রাস্তা সমতল, 
সোনলা চট হইতে লঙ্গগাত্যু চটি পর্যন্ত একধানে কিছু চড়াই উত্রাই 

আছে কিন্তু নদীর তীরতৃমি দিয় চলিলে জার চড়াই নাই। লঙগানু 
চটিতে কিঞিং বিশ্রামান্তে আবার চলিতে আরঙ্ক করিলাম । এখানকার 

চটিগুলি দ্বিতল নহে । নদীর ভীরে বেশ চাষ আবাদ হইতেছে। চটটিতে 

১৭ 



২৫৮ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 
তা স্পা স্পস্ট সমস সন্ম ৬ স্পা পাপ পস্্্টরা 

কয়েকখান! ঘর আছে। পরে জন্তরক্ষাণ্ডী টিতে পৌহুছিয়া 
শাস্তি আর একবার বাহ করিল। এই ৩ বার বাহ্ করাতে সে 

দুর্বল হইয়! পড়িয়াছে। কাত্ীতে বসিতে চায় না, গুইয়।৷ থাকিতে চায় 

কিন্তু শয়ন করিবার স্থানকোথার়? বিল্পোজা। ভিত উপস্থিত 
হইতে অনেক দেরা হইয়! গেল। প্রধান কারণ কৃষ্ণ! হাটিতে পারে 

না, তাহার উপর আবার শান্তির অনু । বিরোগ্া চটিতে বখন 

উপস্থিত হইলাম তখন দেখি আমাদের দলের সকলেই চলিয়। গিয়াছেন, 

কেবল আমার মাতাঠাকুরাণী আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। 

ভিনি আমার এত দেরী দেখিয়া অত্যন্ত অসন্ত্ট হইলেন, তিনি বুঝিতে 
পারেন নাই আমি কিগ্রকার মুধ্ধিলে পড়িয়াছি। তিনি চলিয়া 

গেলেন। আমি শাস্তিকে নিয় কয়েক মিনিট বিশ্রীমান্থে চলিতে 

আরম্ভ করিলাম। এই চটিতে মাত্র ২থানা ঘর। ২ মাইল হাটি! 

বেলা ১২॥ টার সময় কর্ণগ্রয়াগ উপস্থিত হইলাম। 

কর্ণপ্রয়াগ 

এই প্রয়াগ পঞ্চ প্রয়াগের অন্ততম । প্রথমেই আমরা সঙ্গম স্থানের 

উপরে একটা অশ্বখ বুক্ষের বাধান তলদেশে বসিয়া বিশ্রাম করিলাম। 

শান্তি আবার বাহ্ করিল। আমি অত্যন্ত চিন্তায় পড়িলাম। এখানে 

ধাটগুরোছিতের একখান! ঘর ও মহ্কাদেবের মন্দির আছে। পর্বতের 

উপরে চক! দেবীর একখান! প্রাচীন মন্দির আছে এবং নিকটেই 

কর্ণের মনির । মন্দিরটা রাস্তা! হইতে একটী উচ্চস্থানে অবস্থিত। 

পিগার নদী ও অলকানন্দার সঙ্গম স্থলের নাম কর্ণপ্রয়াগ। পিপার 

নদীকে কর্ণগঙগাও বল! হুইয়! থাকে । সঙ্গমন্থৃল সমুদ্রবক্ষ হইতে ২,৯৯৭ 

ফিট উচ্চ। প্রয়াগস্থল অলকানন্দার বামতীরে ও কর্ণগঙ্গার দক্ষিণ তারে 



রা পাপন 

কর্ণপ্রয়াগ ২৫৯ 
সি 

অবস্থিত। এখানকার বাজার ও বাত্রী থাকিবার ঘরগুলি কর্ণগঞ্জার 

বাম তীরে জল হইতে অনেক উচ্চন্থানে অবস্থিত। কর্ণগ্জায় উপর 

২২১ ফিট লম্বা একটা লৌহনির্ষিত দেতু আছে। 

সঙ্গমন্থনে স্নান করিয়। কর্ণের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। এখানে 

মহাবীর কর্ণ কুরধ্যদেবের তপন্তা করির! বহু সুবর্ণ ও ধনরদ্র প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে" যে দাতাকর্ণ ১**/ মণ ্র্ণ ্রান্ছণকে 

দান করিয়াছিলেন। এখানে অন্ন দান করিলে অনেক ফল প্রাপ্ত 

হওয়া যায় তার্থে ঘাট পুরোহিতকে ডাল, চাল গান করিলাম। কর্ণের 

মন্দিরে অনেক প্রন্তরমুত্তি দেখিলাম। একটী বৃহৎ ঘণ্টাও আছে। 

মন্দিরটী বহু প্রাচীন, শুনাষায় মাহঠাত্মা স্করাচার্ধয এই মন্দির পুননির্াণ 

করিয়াছিলেন। আমর মন্দিরাদ দর্শন করিয়া লৌহলেতু পার 

হইয়। চড়াইএর রাস্তায় কর্ণপ্ররাগের বাজারে উপান্থৃত হইলাম বাঞ্জারটা 

পর্বতগাত্রে মমতল স্থানে অবস্থিত। কালাকম্বলীর ধর্মশালার তল 

গৃছে আমরা আশ্রর গ্রহণ করিলাম। 

বাজারে অনেকগুলি নানাবিধ প্রিনিষের দোকাপি, ঢাক ও তার 

ঘর, পুলিশের চৌকীও একটা সরকারী হাম্পাতাল আছে। এখানে 

সরকারী ডাকবাংলাও আছে। কর্ণপ্রয়াগ হইতে রু্রপ্রয়াগ ২ মাইল। 

এই রাস্তায় আগল্পাজ্তু নামক স্থানে একটা সরকারী বাংল! আছে। 

কর্ণপ্রয়াগ রাস্তার একটী কেন্ত্র স্থল। এখান কঠতে তিনগ্িকে 

তিন রাস্তা গিক়াছে। এক রান্ত! ননপ্রয়াগ হইয়| বারিকা শ্রম, দ্বিতীয় 

রান্তা রুদ্রপ্রয়াগ হইয়া হরিদ্বার, এবং তীয় রাস্তা মেছেলচৌরী 

হয়! রামনগর। 
ধর্শালায় উপস্থিত হইয়া শান্তি আরও কয়েকবার বান্ে গেল। 

$ষধে উপকার হইতেছে না দেখিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়! পড়িলাম। 

০ 



২৬৪ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 
এল ৭ লা পিরাসিি স্লিপ সস পতিত বি 

জাজ মোটের উপর ৭বার বাহ্ হইল। বৈকালে হাম্পাতালে যাইয়! 

কিছু ওধধ নিয় আমিলাম। ভাক্তার বাবুর সহিত আলাপাদি হইল 

তিনি দয়া করিয়! আমাকে শাস্তির জন্য অর্ধ মের গরুর চৃগ্ধ দিলেন; 
তাহ! বেলের গুঠের সহিত সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইতে লাগিলাম। 

বেলগুঠ ামার সঙ্গেই আছে। হরলিকসমিক্ক, করনৃষ্লোর ও সঙ্গে 
আনিয়াছি। সন্ধ্যার পর একবার বাস্ হইল কন্ত তাহার পর 

রাত্রিতে আর বাহ হয় নাই। ডাক্তার বাবুও ধর্মশালাতে আসিয়া 
শান্তিকে দেখিলেন এবং অভয় দান করিয়া চলিয়া! গেলেন। 

৪২ দিবস, ৬ শ্রাবণ-__ 

গত রাত্রিতে বৃষ্টি হইয়াছে, অগ্ভ সকালেও বৃষ্টি হইতেছে। প্রমথ 
বাধুও ন্মামি পরামর্শ করিলাম আহাবাদির পর আপন আপন গম্ভব্য 

রাস্তায় রওন! হইব তাই আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। 

আজ সকালে শান্ত একবার বাহ্ করিয়াছে, তাহা অপেক্ষাকত ভাল, 

গতকল্োর গ্ঠায় পাতল! নয়। প্রাণে জল আমিল। আহারাদর 

সময় শান্তি ভাতের জন্য কাদিতে লাগিল। আমার সঙ্গে যংকিঞিৎ 

খাওয়াইলাম। কপালে যাহাই থাকুক ক্রন্দন সহ করিতে পারি না, 
এই জন্ত প্রমথ বাবু আমাকে কত কথাও শুনাইলেন। কি করিৰ 
এখন নিরুপায় হুইয়। পড়িয়াছি। বেলা ১*টার সময় দেখি নাগপুরের 
ডাক্কার যাংাকে আমর! কুমার চটিতে ছাড়িয়া! আগিয়াছিলাম তিনি 
বাঞারের রাস্তা দির! চলিয়। যাইচেছেন। তিনি এখানে আর বিশ্রাম 

করিলেন না, বিয়া গেছেন ২ মাইল দুববত্তাঁ সিমনী চটিতে মধ্যাহরত্য 
সম্পাদন ক্টবেন। 

পূর্বের বন্দোবস্ত অনুসারে আমি মাভাঠাকুরাণী ও শাঠিকে নি 



কর্ণপ্রয়াগ ২৬১ 
ক চন্ান্র হানিররাটে 

রামনগর যাইয়! ট্রেণ ধরিব, আর প্রমথ বাধুর ছল রুপ্রয়াগ হইয়া 

হরিত্বারে ফিরিয়া! যাইবেন। আমরা বাত্রার জঙ্ভ প্রস্তত হইলাম। 

তখনকার মনের ভাব বাজ করিতে পারি ন1। লাধুদীও প্রমথ বাধুর 
সঙ্গে যাইবেন। আজ ৪২ দিবস যাবৎ আমর! এক সঙ্গে ভ্রমণ 

করিতেছি, আমাদের মধ্যে কখনও বিবাদ বিসম্বাদ হয় নাই। হুখেছুঃখে 

একেঅন্তের সাধী। যে সাহুজীর সঙ্গে কত গল্প ও গান করিতে 

করিতে রাস্ত| চলিয়াছি তিনি এখন পৃথক হইবেন । এখন আমার একাই 

এই কঠিন রাস্তা হাটিতে হইবে। আমার মনের কথ! বাত করিতে 

পারি না। সকলের নিকটেই বিদায় গ্রহণ করিলাম হয়ত বাএজল্সে 

আর কখনও লাক্ষাৎ হইবে না। লোকের বখন বিপদ উপস্থিত হয় 

তখন একা আদে না। একেত বন্ধুবিচ্ছেদ তার উপর আবার 

শাস্তির অস্বখ। আর মাতাঠাকুরাণীর কথা কি লিখিব? তাহার 

কষ্টের পরিসীম! নাই। প্রমথ বাবুর পরিবারবর্ের সঠিত গল্প করিতে 

করিতে তিনি রাস্ত। অতিক্রম করিয়। রাস্তার কষ্ট তূলিয়া যাইতেন। নদ 

আসামের নিভৃত জঙ্গলে বপিয়া যখন এই সব কথ! লিপিবদ্ধ করিতেছি 

তখনও সেই দিবসের কথ! মনে করিয়া চক্ষু ছল্ ছল কারডেছে। 

পরে প্রমথ বাবুর সহিত নারায়ণগঞ্জে সাক্ষাৎ হইয়াছিল কিন্ত জানার 

মাধুজার সহিত আর সাক্ষাৎ হয নাই। ছরিহার ও হৃযীকেশ হইতে 

তিনি করেকখানা পত্র লিখিয়াছলেন এবং আমিও উত্তর দিয়াছিলাম, 

কিন্তু পবে আর তাঁছার কোন নংবাদ পাই নাই। জামার গঞ্জ 

705৪৫ 1615 0706 হইতে ফেরৎ আমিয়াছে। তিনি থে এখন 

কোথায় তাহ। বলিতে পারি না। ছিদালয়ের নিতৃভ চটিতে বনিক! 

ধখন তিনি তাহার দুঃখের কাহিনী বলিতেন তাহা শ্রথণ করিলে পাযাণ৪ 

বিগলিত হইয়া যাইত। এখনও তাহাকে আমার ক্ষত পর্ণকূটারে পাইলে 
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তাহাকে প্রাভরিয়! আলিঙ্গন করিয়া! যে কত মুখী হই এবং আমীদের 

হিমালয়ের দীর্ঘ গ্রবাসের গল্প বলিতে বলিতে ঘে কত রজনী যাপন 

করিতে পারি তাহ! বলিতে পারি না। 

গত রাত্রিতে ধর্শশালার বারেন্দায় আমরা সকলেই শয়ন করিয়া- 

ছিলাম। সকালে টের পাই নাই, যখন বেল! হইয়াছে তখন দেখি 
আমার দুইট! ছাতা নাই আরও পরে ঝ্লিনিষপত্র ধাধিবার সময় দেখি 

একধানা কও নাই। রাত্রিতে এখানে আরও যাত্রী ছিল তাহারাই 

বোধহয় চুরী করিয়াছে। ধর্মশালা হইতে আমর! বওনা হইয়া 

গ্রমথ বাবুকে সঙ্গে করিয়! থানায় বাইয়! এজাহার করিয়া আদিলাম 

কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। আর চুরীর তাস্ত হইয়াছে 
কি না তাহাও জানি না। কন্বলখান! চুরী গিয়াছে তাহাতে আক্ষেপের . 

ফিছু নাই কিন্তু ছাতার জন্ঠ বিস্তর কষ্ট পাইতে হই্নাছিল। এখন 

গয়ম দেশে আসিয়! পড়িয়াছি, রৌদ্র ও বৃষ্টি লাগিয়াই আছে। মাতা 

ঠাকুরামী ও আমার মাধার উপর দিয়া বৌদ্র ও বৃষ্টি চলিয়া! যাইতে 
লাগিল। যে একটা ছাতা ছিল তাহ! দ্বারা শান্তিকে রক্ষা করিলাম। 

অমণের শেষ সময়টা! কষ্টের উপর কষ্ট পাইতে লাগিলাম। 

প্রমথ বাবুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়! শাস্তিকে সঙ্গে করিয়া 

রওন! হইলাম। রান্ত। উৎরাই। 

ছই মাইল পরে দেখি আল্লা চটি শূল্ত পড়িয়া আছে। 
আরও ছুই মাইল চলিয়। কিনক্মলী চিভিতে উপস্থিত হইলাম, 
তথায় নাগপুরের ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এখন আমর! 

একসঙ্গে ছাটিতে আরগ্ত করিলাম। এই চটিতে কয়েকখান! 

ঘর, দোকান ও ডাকর আছে। চটির কিছু পরে একটী 

লৌহনির্শিত সেতু আছে, তাহ! পার হইয়া অল্প চড়াই উঠিতে 
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চিত্তে উপস্থিত হইয়া কিছু সময় বিশ্রাম করিলাম। চটিতে 

পিচ ফলের গাছ আছে। আমর! করেক পরসার ক্রয় করিলাম। 

এখানে থাকিবার জন্ত চটিওয়াশ! বলিল কিন্ত্ত আমর! তাহার কথা 

গ্রীথ করিলাম না। তখনও মল্প বেলা আছে আমর! আরও চই মাইল 

চলিয়! সন্ধ্যার সময় উজ্জ্বল চুটিতে উপস্থিত হইলাম। বৃষ্টি হওয়াতে 

আমাদিগকে ভিজিতে হইয়াছিল। 

উজ্জ্বল চটিতে উপস্থিত হই! আমাদের চ্ছু স্থির | গ্থানাভাব, 

একখান! মাত্র ঘর, আর একথান| ছোট বে মোকান। চার 

ঘরে একধারে জল পড়িয়া কীদ! হইয়াছে, অপর ধারে কতকগুলি হাত্রী 

স্বান দখল করিয়া বসিয়া আছে। দোক্সানদারকে বঙাতে ছোট্ট 

ঘরখানা আমাদের ছাড়ি! দিল। আমরা তিন জনে তাচাতেই 

রাত্রি বাম করিলাম। ঘরখান| জিনিষপরে ভরিয়া গিয়াছে আর 

একটা বিছ্ুও মার! গেল। আর এই ধঘরখানিতে এত অধিক 

ছার পৌকা যে আমাদের সমস্ত বিছানাময় হইয়া গেল। এই 

ছারপোকার কামরে সমস্ত রাত্রি আর ঘুমাতে পারিলাম না। মাতা 

ঠাকুরাণী ছুইএক ঘণ্টা ঘুাটলেন। আর আমি বারংবার বিছানা 

ঝাড়ি! ছারপোকা তাড়াইতে ভাঁড়াইতে রাত্রি তোর করিলাম। 

এই রাত্রির কষ্টের কথ! চিরজীবন শ্রবণ থাকিবে। 

৪৩ দিবস ৭ ই শ্রাবণ--- 

গত কলা কর্ণপ্রয়াগ হইতে রওনা! হইবার সময় দেখি রুফার ছা 

ও পা কুলি! গিয়াছে। সে চলিতে পারে না আতি কে চলিতেছে। 

সিমলী চটতে পৌহুছিরা লে একট! লোকের বন্দোব্ত করিয়! দিল। 
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এই নূতন লোকটাই এখন শাস্তির কাণ্তী বহন করিতেছে। কৃষ্ণা 
আস্তে মানতে হাটিয়া জাঙিয়। এই উজ্জল চটিতে রাত্রি বাদ করিল। 

হিসাব করিয়া তাহার প্রাপ্য টাক! দিলাম। এখন তাহার বিদায় 

গ্রহণের লময়। আমি কীদিয়া ফেলিলাম। শাস্তিও কাদিতে লাগিল। 

₹াও না কীদিয়! থাকিতে পারিল ন!। এই ৪৩ দিবস আমাদের 

সঙ্গে হিমালয়ের রাস্তায় ঘুরিতেছে এবং "শান্তির পরন্ত সে কত কষ্ট 

স্ করিয়াছে তাঁহার ইয়া নাই। দোকানদার আমাদের অবস্থ! 

দেখিয়া অবাক হইয়। চাহিয়া! রহিল এবং সেও আক্ষেপ করিতে 

লাগিল। দেড় মাম যাবং শাস্তিকে পিঠে করিয়! থুরিয়াছে এবং 
কত খেজমৎ করিয়াছে । আমি চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে কার 

নিকট বিধায় গ্রহণ করিলাম। এখনও তাহার কথা মনে গড়ে। 

তাহাকে কয়েকখান! পত্র লিখিয়াছি এবং সেও অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে 

উদ্র দিয়াছে। 

আমার মাতাঠাকুরাণী পূর্বেই নাগপুরের ডাক্তারের স্ত্রীর সহিত 

রওন! হইয়া! গিয়াছেন। আমর] ৬| টার সময় রওন1 হইলাম। শাস্তির 

রাজিতে বাঝ্ হয় নাই। চটির প্রায় এক মাইল পরে রাস্তার 

কিনারে একটা ক্ষুদ্র গ্রস্তরের মন্দির দেখিলাম তথায় এক দেবতা 

আছেন, গ্রণামও করিয়াছলাম কিন্তু দেবতার নামটা আমার খাতায় 

লেখ নাই। নিকটে এক্টা রাস্তা গোড়ীরদিকে এবং অন্ত একটা 

রাস্তা লোভার দিকে গিয়াছে। 

আদবদ্রী 

২৭ মাইল দূরবর্তী আদবদ্রীতে উপস্থিত হইয় দেবদর্শন করিলাম। 

এস্থানে ১৬টা ছোট ছোট মনির আছে, ইহার মধ্যে কতকগুলি 
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তত্মীবশেষ মাত্র। এই মনদিরগুলি ৬ ফিট হইতে ২* ফিট পরান 

উচ্চ। সকল মমিরগুলিই প্স্তরনির্শিত। চতুতূর্জ বিষুমুধি, 

ছত্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পল্ম। অন্পূর্ণ হনুমান) গরু, কেরেছ, 

জীনকী প্রতৃতিরও মুগ্তি আছে। স্থানীয় প্রবাদ যে মহাত্থা শন্বরাচারধা 

কর্তৃক এই মকল্ মনির প্রতিঠিত। সকলগুলি মন্দির ৮৫ ফিট দীর্ঘ 

ও ৪২ কিট গ্রন্থ একটী ছোট স্থানের মখো অবস্থিত। এখানে 

সরকারী বাংল! ও গ্রামা ডাকঘর আছে.। আবীর উত্বর-পূর্দিকে 

*বেশীতাল” নামক একটা ক্ষুদ্র হদ আছে তথায় পূর্বে একটা চা*বাগাদ 

ছিল কিন্তু এখন তাঁহার অবস্থা পৌচনীয়। 

আদবদ্রী লোভ। হইতে ১০।+ মাল এবং কর্ণগ্রজধাগ হইতে 

১১% মাইল। 

আদব্রী হইতে যাত্রী রাস্তা দেওয়ালী খাল নামক গিরি 

অতিক্রম করিয়। গিয়াছে। রাস্তার উতর পার্থ পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা 

8৪৭৯ হইতে ৮,৫৫৩ ফিট। দেওয়ালীখাল সমুদ্রবঞ্ষঃ হইতে ৭,২* 

ফিট উচ্চ। এই গিরিস্টের নিকটে একটা চর্গের তপাবশে 

দেখিতে পাওয়! যায় এনং দেড় মাইল নিয়ে ডিমডিমা নাম খানে 

বনবিভাগের একটা বাং
ল! আছে। 

আমি শান্তিকে নিয়! প্রপি/বনীনারায়ণ দেবকে দর্পন ও প্রণা্ 

| দর্শন করিলাম। এদিকে বেলাও হইতেছে তাই 

করিয়। অন্থান্ত দেবত 

শাঁত্তিকে 7071005 11 
( হরলিয় মেক.) খাওয়াইবার জর মনিরের 

নিকটবর্তী এক জন লোকের নিকট হইতে ইটা পর়সা দিয়! এক বাঁটি 

গরম জল করাইয়। নিলাম তাাকে খাওয়ায় পরে রওনা! হটলার। 

এখান হইতে চটি অলপদুরে, অনেকগুলি ধর দেখিলাম। 
এক দোকান" 

কের নিট গর ছু
 ছিল গাছ অর্থ দয কর 

করিলাম 



২৬৬ কেদার-বদরি পরিজ্রমণ 

এখান হতে অর্ধ মাইল পরে চড়াই আরম্তভ। চড়াই তেমন 

কঠিন নয, রাণ্ত। ভাল। আদবদ্রী হইতে জঙ্গল চটি ৫ মাইল ইহার মধ 
সারে চারি মাইল চড়াই। ক্ষেতী চিটিতে পৌহুছিয়া ছু্$ গরম 

করার জন্ত কাঠ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। দৌকানদার কাঠ 

দিল না চটিতে একখান! মাত্র ধর তথায় কয়েক জন লোক রান্না 
ফরিতেছে। রাস্তার মধো একখানা অল্লালরূথ ' বিছাইয়! শান্তিকে 

শোয়াইয়। রাখিলাম, জয় ও উদরাময়ে এত ছর্বল হইয়া পড়িয়াছে 
ধেসেআর এখন বসিয়া থাকিতে পারে না। মাছির উপদ্রবের 

জন্ত তাহার শরীর আমার চাদরখান! দিয়া ঢাকিয়। দিলাম। রাম্তার 

কিনারে যে সব শুষ্ক ডাল ছিল তাহ! জালাইয়! দুগ্ধ গরম করিয়া 

শাস্তিকে খাওয়াইলাম। শ্াস্তিকে নিয়া আমি অতান্ত চিন্তিত হইয়া 
পড়িয়াছি। অরৃষ্টে ঘে কি আছে বলিতে পারি না। 

জঙ্গল চার্টিতে পৌহুছিয়া মধ্াহভোজনের বন্দোবন্ত 
করিলাম। মাতাঠাকুরাণী নাগপুরের ডাক্তারের স্ত্রীর সহিত পূর্বেই 

এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। চটিতে কয়েকখানা খড়ের ঘর আছে 
কিন্তু দোকান নাই। আমাদের সঙ্গে চাউল, ডাল ছিল তাই রক্ষা 

নচেৎ উপবাস থাকিতে হইত । কতক যাত্রী এখানে রাল্না করিতে 

লাগিল আর কতক আট! প্রভৃতি না পাইয়া পরবর্তী চটিতে চলিয়া 

গেল। এখানে আমিয়! শান্তি গুইয়। পড়িল কিছুই খাইতে চায় না। 

0০7080॥: ( করন্ ফ্রোর ) তৈয়ার করিয়! কিছু খাওয়াইলাম। বরণার 
জলে করেকথান৷ কাপড় সাবান দিয় পরিষ্কার করিলাম পরে আছারাদি 

করিয়া রওন! হইলাম। নাগপুরের ডাক্তার আমাদের অর্ধ ঘণ্টা 

পুর্বে রওনা হইয়। ঠেলেন। এইবার মাতাঠাকুরাণনীকে সঙ্গে করিরা 

ছাটিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তার উত্তর পার্থে ভীষণ জন্গল। 



গোহার গাধের! 
২৭ 

রিটা 
রা 

আমর! রওন| হইয়| উত্রাইর রাস্তায় এই গিরিদন্বটের মধা দিয়া 

বীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাদ। দেড় মাইল দূরবর্তী 

ছেগুস্বালী চটিতে একখানা দুর ভ্বিতল চটি আছে। 

ঘরখান।৷ বেশ পারার, এখানেও শান্ত একবার বাহে গেল। পরে 

কালিমাটি ও নুন্বুই্াট চটি তিক কারা দন 

সময গোহাল গাশেক। চটিতে উপস্থিত হইলাম। চটিয় 

ধরখান। দ্বিতল কিন্তু আবর্জনাতে পারপূর্ণ। আল কতকটা স্থাঙ 

পরিষ্কার করিয়া তথায় বিছান! পাতিলাম। নিকটে আরও করেছ 

রন যাত্রী বিশ্রাম করিতেছে । রাস্তায় এক'প মারোয়ারী যাত্রীদের 

সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। দলে প্রায় ২৯২৫ জন লোক। ২৩জর 

পুরুষ আর সকলেই স্ত্রী লোক। চারা নারায়ণ দর্শন করিতে 

চলিগীছেন। শাস্তি রাত্রিতে আর কিঢুই খাল না। জর 

হইয়াছে। আমি ও মাতাঠাকুরাণী ভয়ে বড়ট চিন্তিত হই 

পড়িয়াছি। এখন মনে &ঠতোছ কতক্ষণে এই হিমালয় ভ্রমণ শেষ 

হইবে। রাত্রিতে মাতাঠাকুরাণী সকল রাত্রির মত খিচুতী রা 

করিয়। দিলেন। 

98 দিবস, ৮ই শ্র
াবণ 

প্রাতে রওনা হইলাম । আল দুরে সরকারী বাংলা, এখান তে 

চতৃদ্দিকের দৃগ্ত বেশ সুন্দর, এই স্বানটী একটা বিশৃত খোলা 

জায়গার অবস্থিত, নাম লোভ্ডা। নিকটে গেরলেন ও রীৰিযা 

নামক স্থানের নামান্থমারে এই স্কান ও এই নামে জ 

থাকে । রামগঙ্গার বামতীরে অবস্থিত। গনৈ হইতে ১৪ মাইল 

এবং আধবদ্রী হইতে ১১ মাইল বাবধান। কুমাটন ও গাড়োয়াল 



২৬৮ কেদার-ব্দরি পরিভ্রমণ 
৭» তসলীিক তি পী সি 

জেলার সীমানার মধ্যন্থিত হুচাগ্র উচ্চ পর্বতের উপর লোভ! নামক একটা 

দুর্গ দেখিতে পাওয়! যায়। এই ছুর্গের নামানুসারে এই স্থানের নাম 

লো! হইয়াছে। 

লোতা হইতে প্রায় এক মাইল দূরে পুনাল্ল হাউ চটি। ইহা 
একটী বড় চটি, রাস্তার উত্তয় পার্থে সনেক গুলি ঘর, ও দোকানপাট 
জাছে। এখানে একটা ডাকথর ও পুলি€শর ফণড়ি আছে। ডাক 

ঘরের নাম লোত1। এন্বানে অল্প বিশ্রাম করিয়। পুনরায় চলিতে 

আয়স্ত করিলাম। রাস্ত| ঠিক গ্রাম্য রাস্তার ্তার, চড়াই উত্রাই নাই। 

ভাব্রিঙ্মডালি চর নিকট মুসলমানের একখানা বড় দোকান 

আছে। তথায় সর্বপ্রকার জিনিফপঞ্র পাওয়! যায়। দৌকানদারের 

নাম মিজান খান ও আবছুলবলি খান। এখানে দেখিলাম পার্বত্য 

লোকের নির্পিভ বেশ সুর কম্বল পাওয়া যায়, আমাকে খুব আদর 

বত্ব করাই! বমাইল এবং কয়েকটা পিচল ও এগেল 1দিল। রামগঙ্গার 

পার দিয় বরাবর চলিতেছি। শাস্তির বলিয়া থ|কিতে অত্স্ত 

কষ্ট হইতেছিল। আমি তাহার কাণ্ীর পল্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছি। 

শাস্তি বখন মধ্যে মধ্যে বলিতে লাগিল “বাবা, ভাল লাগে না। তখন 

তাছার কথাগুলি এভাবে আমার প্রাণে আধাৎ করিতে লাগিল যে 

হবায়ের তন্ত্রী সকল যেন ছিন্নবাচ্ছ্র হইয়। যাইতে লাগিল। আমি 

এখন কলের পুতুলের স্তায় চলিতেছি। এখন মনে হইতেছে 

আদার হথাসর্যগ্থ ঈান করিয়াও যদি এই 'শণুর জীবন রক্ষ! করিতে 

পারি তবে তাহাতেও রানী আরছ। কারমনবাক্যে বারীনারায়পকে 

ভাকিতেছি "গ্রতো একি করিলে, তোমাকে দর্শন করিতে আসিয়! অবশেষে 

আমাকে এ প্রকার বিপদে ফেলিলে, শিশুর জীবন ভিক্ষা করিতেছি, এই 

দীনীন জনের কাতর আহ্বান অবহেলা করিও না, জামায় এ মিনতি”। 



মেহেল চৌড়ী ২৬৯ 

মেহেল চৌড়ী 

বেলা ১২টার সময় মেহেল চৌড়ী আমিয়! উপদ্থিত ছইলাম। পূর্ষে 

মনে করিয়াছিলাম এ না জানি কত কড়স্থান, কিন্তু এখানে আমির 

যাহা দেখিলাম তাহাতে চক্ষু স্থির। করেকখানা নীচু খড়ের ঘয়, 

একথান! মাত্র দ্বিতল পাকা বাড়ী তথায় একধারে নাগপুয়ের ডাভায় 

৪ জপর ধারে অস্ঠান্য যাত্রীরা আহারাদি করিতেছে। খরের ঘয়ের 

মে অবস্থা তাহাতে আর থাকিতে প্রবৃতি হয় না। নাগপুরের ডাকার 

যথায় ছিলেন তথায় একখানা বিছান। করিয়া! শান্িকে শোয়ালাম। 

আমাদের আঠারাদিব জন্ত একখান! কোঠা পবিষ্কাব করাইয়া নিলাম। 

আহারাির পর তিনি চলিয়া! গেলে গামাদের স্থান হঠবে। একখানা 

মাত্র ছোট দোকান আছে সেখানে আমাদের ডাইল, চাইল খরিদ 

করিলাম। আমাদের জিনিষপত্র এখানে ওভন করিয়া আমাদের 

কুলিদের বিদায় করিয়! দিলাম। যে কুলিটাব নিকট আঁচাধ্যপ্রবোর 

বস্ত। ছিল সে কতক জিনিষ চুরি করিয়াছে। রাগ্তাতে বস্তা খুলি! 

নারিকেল প্রভৃতি জিনিষ জপন্থত করাতে তাঞার প্রাপা ভাড| হইতে 

ছুই টাকা কম দিলাম দে কিন্তু অনেক আপত্তি করিল, আমি 
তাহা গুনিলাম না। এখানকার পুলিশের হেড কনেষ্বলও উপস্থিত 

ছিল, সেই সব থিলাব করিয়া কুলিদের বুঝাইয়া দিল। এখন আমাদের 

নৃতন বন্দোবস্ত করিতে হইবে। অপবাঁজে একজন কাণ্তীওয়াল| 

ও তিন জন কুলির বন্দোবস্ত হ্টল। এখান হইতে ভ্রকোট পরান 

কাণীয়াণার ভাড়া ৯২, আর মালের ভাড়া নণ প্রতি ১০২। এখানে 

ঘোড়াও পাওয়া যায়। ঘোড়াগুলি মাল ও যাত্রী উত্যাই বহন 

করিতে পারে। 



২৭০ কেদার-বদরি পরিজমণ 
পাস পিপি 

এখান হইতে রামনগর ৭* মাইল এবং করপ্রয়াগ ২ 
মাইল। এন্বানটা গাড়োয়াল ও আলমোর| জেলার মীমাস্থল এব 
রামগঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এখানে ডাক্র ও পুলিশে: 

চৌকী আছে। 
নাগপুরের ভাক্তারও শাস্তিকে দেখিলেন এবং অভয়দান করিঃ 

বলিলেন কোনও চিন্তার কারপ নেই, ভাল হইয়| যাইবে । আমা: 

মন আর মানেনা); আমি কীদিয়া ফেলিলাম। তিনিও আঙ্ষে? 

করতে লাগিলেন। তিনি ঘোড়াব বন্দোবস্ত করিয়া! প্রায় ৪ টা; 

সময় চলিয়া গেবেন। মাতাঠাকুবাণী শান্তির জগ থানকুনি পাত 

ও কাচ! কলার ঝোল ও গলাগল! ভাত পাক করিলেন। আমাদের 

আহারাদি করিতে ৩টা বাজিয়া গেল। মাজ এখানেই থাকিব। 

শান্তি আর কাত্ডীতে বঙিয়! থাকিতে চায় না, বিছানায় শুইয়া থাকিলে 
যে আরাম বোধহয় ও রোগের উপলম হয় তাহ! বসিয়া বদিয়! কখনই 
হইতে পারে না। ২ দিবস যাবৎ আমি খালি পার হাটিতেছি। 

এখন আর জুতা পার দিতে পারি না, পায় ঘ1 হইয়াছে ও ফাটি! 
গিয়াছে । রামনগর পর্যান্ত আর জুতা পান্থ দেই নাই। যেখানে 
রাস্তা ভাল তথায় খালি পায় বেশ আরাম বোধহয়, আর 
যেখানে ছোট ছোট গ্রস্তরের টুকুরা পড়িয়া আছে তথায় অত্যন্ত 
কষ্ট বোধহয়। 

শাস্তির জর ও উদরাময় পূর্বাপেক্ষ।! কিছু কমিয়াছে। বহু চেষ্টায় 
সামান্ত গরুর হুড সংগ্রহ করিলাম। আমার সঙ্গের 11021101+8 10110 

এখানে শেষ হইয়া গেল। শুধু 00:1000: আছে। বিকালে ধুব 
বৃষ্টি হইল। চটির পিশ্চাংদিকে এক উচ্চ পর্বত, ইহা আমাদিগকে 

পার হইতে হইবে। 



পাওুয়। খাল ২৭১ 
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8৫ দিবস, ৯ই শ্রীবগ-_ 

গর্ভ রাত্রিতে শাস্তির বাহ্ হয় নাই, সকালেও হঃ নাই। সকালে 

রন! হুইয়। এক মাইলের একটা উচ্চ চড়াই উঠিতে হইল। এই 

চড়াইর নাম "পাওয়া খাল”। সমুদ্রবঙ্গ; হইতে ১** ফিট উচ্চ। 

এখানকার লোকের! গিরিম্বটকে “খাল” বলে। চড়াইর উপরিভাগে 

লছূত্র আছে। আমর! চড়াই উঠিতোছ এমন সময দেখি একজন খুব 

বলিষ্ঠ লৌক, লেংট ও একটা কমগুলু ব্যতীত আর কিছুই নাই, 

আমাদের অগ্র পশ্চাতে কথনও বা রাস্তা ছাড়িয়া জঙ্গলের ও নালা 

মধ্য দিয়! চপিতেছে। এই (লাকটা কাহারও সহিত কথা বলে না 

নিজের মনে চলিতেছে। কয়েক মাইল পর্যন্ত দেঁখয়াছিলাম, পরে 

আবার রামপুর চটির নিকট দেখি বঝরণার নিকট বলিয়। আহার 

করিতেছে । পরে আর তাহার দিত দেখা ৪ নাই। 

এই এক মাইল চড়াইএর পর আবার উতরাই, পরে সিপসল- 

খেত চিটি। চটিওয়াল বধিল নিকটবন্তী পর্বতে লৌঃখণি 

আছে। পূর্বে এই স্থানকে লোহা গড বলিচ এবং নেপালের 

রাল্রধানী ছিল। 

এখান হইতে রাস্তা ঠিক গ্রামা রাস্তার ভায় সমতল। ৯1১৭ হিঃ 

সময় শাস্তির জর আসিল, দিগ্রহরে শরীরের তাপ ১০৩৬ ডিগ্রি। 

অত্যন্ত চিন্তায় পড়িলাম। কাণতীতে বসিয়। ছটফট করিতেছে, হাত পা 

ঠাণ্ডা । এক ঝরণার নিকট বসিয়া হাঠার মাথার জল দিলাম এবং 

মকরধ্বজ খাওয়াইলাম। রাস্তার ধারে চটির নিকট অনেক কীচ! 

কলার গাছ আছে। কিন্ত কেহ বিজয় করিতে চায় না। অনেক 

অচুনয় বিনয় করিয়া একটা লোকের নিকট কয়েকটা কাচ! কলা 
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অতিরিক্ত মুল্য দিয়া ক্রয় করিলাম। এক স্থানে দেখিলাম একটা 

লোক লাল কুমড়ার ডোগাগুলি কাটিয়! রাষ্ট্র ফেলিয়৷ দিতেছে। 

তাহাকে, বলাতে মে কয়েকটা! কুমরের ভোগা দিল। অবশ্তঁ তাহাকে 

পয়দা দিতে হইয্নাছিল। পাহছাড়ীরা বিনামূলো কিছুই দেয় না। 

আমরা অবশেষে একট| বিবৃত গ্রান্তরের মধ্য দিয়া ১২টার সময় 

গনাই চটিতে গৌহুছিলাম। 

গনাই বা! চৌখাটীয়। 

এই চটি রামগঙ্গার তীরে আলমোড়া জেলার অন্তর্গত শস্তগ্তামন| 

সমতল ক্ষেত্রের উপর অবস্থিত। চটির নিকট বিস্বৃত সুন্দর উপতাকা। 

চটির ঘর বেশ বড় ও পরিষ্কার। এখান হইতে ৩ মাইল দূরে “তড়াগ- 
তাল" নামক একটা হদ আছে। লৌহনির্শিতত সেতু পার হইস্না বাজার 
এবং এই স্থানে রাস্তা ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, একটা রাস্তা 

প্থারাগাধ” নামক জলআোতের তীর দিয়া দোয়ারাহাট ও রাণীক্ষেত 

হইয়া কাঠগুদাম গিয়াছে এবং অপরটী রামগঙ্গার তীর দিয়া মাসী, 
গুঞ্জারঘাটা হয়া রামনগর গিয়াছে। এই শেষোক্ত রাস্তায় যাত্রীরা 
যাতায়াত কবিয়। থাকে। বাঞ্জাবের সংলগ্ একটা উচ্চ পর্বতোপরি 

গরকারী ডাকবাংলা, নিয়ে রাস্তার পার্থ হাপাতাল। এই হাশাতাল 

সদাব্রতৈর বারে চলে। নিকটেই পুলিশের থানা। 

যেপারে চটি সেই পারে ডাকথর। পূর্বে যাত্রীরা কাঠগুদাম 

হইয়| যাতায়াত করিত কিন্তু এখন আর এই রাস্তায় কেহ গ্রত্যাবর্তন 

করে না কারণ রাণীক্ষেতে ছাউনি থাকায় যাত্রীদের অন্ুবিধ! ভোগ 

করিতে হয়। এখন রামনগর রেলট্টেশন হইয়াছে বটে কিন্ত রাগার 

চটির অবস্থা ভাল নয়। চটিগুলি ছোট ছোট এবং মধো মধ্যে জলক্ও 
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আছে। গনাই চটি হইতে ছুই মাইল দুরে “লক্ষণপুর* নামক একটা 

পুরাতন নগরের ংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকাশ যে 

এখানে বিরাট রাজার রাজ্য ছিল, এবং কিটকবধের স্থানও 1” 

হইয়। গিয়াছে! আমর! গুনিয়াছি কুচবিহারে গাঁ গয় 

আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখন কোনটা নত? 

চাটিতে উপস্থিত হইয়া আমরা মধ্যহৃতোঙনের বন্দ বত কমগিলাম। 

বাঁমগঞ্জাতে স্নান করিলাম ও কয়েকথান। কাপড় সাবান দ্বারা পরিষ্কার 

করিলাম। জল বেশ পরিষ্কার । চটওয়ালার নিকট বেশ বড় বড় 

আনেক পাঁকা আম দেখিলাম। বড় বড আম টাকার পাঁচটা বেশ 

মিষ্ট । আমি কয়েক টাকাব আম ক্র করিলাম। ছোট মিটি আমও 

বিশ্তর পাওয়। গেল। এত পাকা আম ঠিমালয়ের মধো আর কোথাও 

দেখি নাই। আম দেখিয়। 'প্রদথ বাবু ৪ সাধুগা প্রঃতির কথ! 

মনে হুইল। রাস্তায় এই প্রকাৰ আম পাওয়া গেলে ঠাঙছারা কত 

সন্তুষ্ট হইতেন। 

নাগপুরেব ডাক্তার এই ৮ 

তিনি শান্তিকে দেখিলেন, বর্পেলেন কোনও হয় নাই। অপরাকে 

তীঁহারা চলিয়া! গেলেন । ঠাঠার তত আর সাক্ষাৎ হয়নাই । এ 

জীবনে আর হুবে কি না কে বঞিতে পারে? 

এত তাল তাল নাম শাস্তিকে না খ।এয়াইর রাখিতে পারিলাদ না। 

বিকালে ছুই বার বাহ হইনাছে, পূর্নাপেক্ষ। কিছু তাল, জরও এখন 

ছাঁড়িয়াছে। অপরাহে চাষ্পাতাল হইচে খধধ নিন আিলাহ। 

ডাকারের নাম 0. 1). [৮0০ 3. 4৮, পি ষ্টার সহিত আলাগ 

হইল এবং তিনিও শাস্তিকে দেখিরা গেলেন ! আছ আমর! এখানেই 

থাঁকিলাম। যাওয়ার ইচ্ছ! খাকিলেও শাবির ভন্ক রওন! ভণ্ড 

টিত মধাহতভোজন করিতেছিলেন। 

১৮ 
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পারিগাম না। বিশেষতঃ চটিখানা ভাল এবং আহার্াদ্রব্য সকলই 
পাওয়া যায়। 

৪৬ দিবস, ১০ই শ্রাবণ__- 

সকালে ৬* টার সময় রওন| হইলাম। কাণ্ডীওয়াল! আমের বোঝা 
নিতে গোলমাল আরম্ভ করিল । আমার অপরাধ যে কাণ্তীর মধ্যে কয়েকটা 
বড় বড় জাম দিয়াছিলাম। তাছাকে বলিলাম রাস্তায় এ সব খরচ হা 
যাইবে সেজন্ত এত ভাবনা কেন, ন! হয় কিছু অতিরিক্ত পয়দা দিব। 

শান্তি আন অনেকট| ভাল আছে। গনাই চটি ছাড়িয়া কিছু দর 
যাওয়ার পর দেখিলাম একন্থানে ঠেজমল নামক বৃক্ষের যষ্টি বিক্রয় 
হইতেছে। এই ঘষ্টির গুণ এই থে ইানাকি সর্পভয় নিবারণ করে। 
অনেফ যাত্রীর হস্তে এই তেজমলের বষ্টি দেখিয়াছি। রাস্ত| বেশ তাল 
গ্রাম্য রাস্তার স্তায় কিন্ত চটিগুলি খুবই খারাপ। রামগঙ্গার বামতীর 
দিয়! চলিতেছি। স্মাী চাটতে উপস্থিত হইয়া মধ্যাহভোজনের 
ব্যবস্থ| করিলাম। এই চটিতে কয়েক ঘর মুসলমান দেখিলাম । 
আমর! ভিন্ন চটিতে অপর যাত্রী নাই। চটির ঘরখানা বড় এবং দ্বিতল। 
সম্মুখে রামগঙ্গা কিন্তু ইহার জল কেহ ব্যবহার করে না। চটি হইতে 
৫ মিনিটের রান্তায় একটা গ্রন্তরের চৌবাচ্চার মধো পরিষ্কার ঝরণায় 
জল। গ্রামবাসীর! তাহাই ব্যবহার করিরা থাকে। নিকটেই 
যেগবভী শ্রোতস্থিনী, তাহাতে প্রান করিয় আসিলাষ। চটির নিকটে 
রামগঞ্জার উপর একটা লৌহনির্টিতি ঝোলান সেতু আছে। সেতু 
গায় হইয়া একটা রাস! পৌরী গিয়াছে এবং একটী রান্ত! নদীর দক্ষিণ 
ভীর দিয়া বুড়া দার নামক শিবষন্দিরের দিকে গিয়াছে। নদীতে 
জল অধিক থাকিলে এই রাতার বাইয়া বুড়া কোক দর্শন 



বুড়া কেদার ২৭৫ 
এল 

পাপা 
সি সপ ০ পিস্পহআা আপা পি পপি সি 

করিতে হয়। আমর! রামগঙ্গার বামতীর দিয়া যখন ঘুড়। কেছানের ঠ্ফ 

অপর তীরে উপস্থিত হইলাম তখন নদীতে অনেক জল থাকাতে পার 

হইতে পারিলাম না। আর এখানে আমাদের দেশের সার ননীতে 

খেয়। নৌকা। নাই। তাই আমাদের ভাগ্যে বুড়া কেদার দর্শনলাস্ত 

হইল না। খুড়া কেদার একটা গোল দীর্ঘ গ্রস্থর, দৈর্ধো ৬৭ ছাত্ 

ও বেড় ৩1৪ হাত, ভূমিতে পতিত অবস্থায় বিরাঞ্মান। আহ! 

তীর হইতে অপর পারের মন্দির ও লোকজন সকলই দেখিতেছিলাহ 

কিন্তু যাইতে পারিলাম ন!। আমর! দেবাদিদেব কেদার নাথের 

উদ্দেন্ঠে প্রণাম করিয়। রওনা হইলাম । এই স্থানে হিমালয়ের তীর্থ 

শেষ হইল। এখানে দেখিলাম ছত্রী ও ব্রান্ধণেরা জাল দিয়া 

মাছ ধরিতেছে। একজন লোকে আমাকে একটা মাছও দিজেচাহিল 

কিন্তু জামার “পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ।' 

আঁ বেলা প্রায় ১টার সময় শাস্তির অন্ন জর হল কিন্ত আবার 

বিকালে ছাড়িয়া গেল। সে আজ অনেক ভাল বোধ করিতেছে। 

বুড়া কেদারের গর রান্তা ছোট ছোট গ্রন্তারে পরিপূর্ণ । আমি খালি 

পায় হাঁটিতেছি, এ যাবৎ বেশ আরামের লহিতই ছাটিয়াছি কিন্ত 

এখন এই ছোট ছোট প্রস্তরে লাগিরা পা দুখান! ব্যাথা! হই! গেল। 

জামর| অনেকগুলি ছোট ছোট চ
টি পার হইয়! সন্ধ্যার সময় ওলা! 

ার্উিতে উপস্থিত হইলাম। এখানে €ইথান! বড় বড় খর আছে। 

অপর ঘরগুলি খালি গড়িয়া আছে। কাতীওয়াল! ব্রাহ্মণ তাহাকে দি 

রাত্রিতে রুটি তৈমার করাটয়! নিলা
ষ। 

8৭ দিবস, ১১ই শ্রাবণ 

আঁ শাতি ভাল আছে অর নাই এব
ং তামু বাহ করিযাছে। 

আমার মনটাও ভাল। কালে রওন!
 হইবার সময় আমার মাতাঠারুযাদি 



২৭৬ কেদার-ব্দরি পরিভ্রমণ 
স্টিসিস্৯পা সস লাস এমি” সি উল 

ভুলক্রমে বদরীনারায়ণের রাস্তায় অর্থাং আমরা যে রাস্তায় আসিয়াসি 
সেই রাস্তায় কতকদুর পথ্যন্ত চলিয়া গিয়াছিলেন। কাণ্ডীওয়ালাকে 
পাঠাইয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিলাম। ভিথিয়াসৈন আপিয় 
আমাদিগকে হাটিয়া নদী পার হইতে হইল, নদীব নাম প্গগাস* বা 
“চন্দ্রভাগা”। রামগঞ্জ! ও চন্ত্রগাগ! নদীর সঙ্গমস্থলে ভিিখিস্বাসৈন 
গ্রাম। এখানে পুলিশ ফাঁড়ি ও ডাকঘর*আছে। - সঙ্গমস্থলে নকুলেশ্বর 

দেধের একটী মন্দির আছে। নদীতে খুব শ্রোতের বেগ, লোকের সাহায্যে 
হষ্টি ধরিয়। পার হইতে হয় নচেৎ পড়িয়া যাইবার সস্ভাবনা। জন প্রতি 
৩১* পয়স| নিয়া থাকে । আমরা নদী পার হইয়া একটী চড়াই উঠিতে 
লাগসিলাম। তিথিয়াদৈন হইতে একটা ফাঁড়ি পথে মোহন নামক স্থান 
দিয়! রামনগর যাওয়! যায় কিন্তু তাহ! অতান্ত ছৃর্গম। 

প্রীবেগউ-_তিন মাইল চড়াই উঠিয় বেল ১০॥০ টার সময় এখানে 

উপস্থিত হইলাম। আল আমর! হিমালয় ভ্রমণের শেষ চড়াই অতিক্রম 
করিলাম। এই চড়াই উঠিতে জল কোথাও পাওয়া! যায় না। চটির 
নিকটবর্তী হইয়! একস্থানে সামান্ত জল পাইলাম । এখানে জল কট । 
চটি হইতে অনেক নিয়ে এক স্থান হইতে জল আনিতে হয়। এখানে 
উপস্থিত হুইয় মেছেল চৌড়ার কুলিদের বিধায় দিলাম। কেবল একজন 
লোক সঙ্গে থাকিল। সে রামনগর পর্যান্ত যাইবে কিন্তু কোন মাল বহন 
করিবে না) আমাদের সঙ্গে থাকিবে এবং যে সামান্ত কাজের দরকার 
হয় তাহ! করিয়া দিবে। তাহাকে এক টাক! অতিরিক্ত দিব। এই 
চটিতে গরুর গাড়ী পাওয়া বায়। মধ্যাফক ভোজনের বন্দোবস্ত করিলাম। 
দিনের বেল! কোন গরুর গাড়ী মিলিল না। নিকটবর্থী গ্রামে সংবাদ 
দিলাম কিন্তু অভিরিক্তি ভাড়া! চাহিল। এখান হইতে রামনগর পর্যন্ত 
গাড়ীর ভাড়া জনগ্রতি তিন চারি টাকা। প্রত্যেক গাড়ীতে ৪ জনের বেশী 
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বসিতে পারেনা, শয়ন করা ত দূরের কথা। সন্ধ্যার সময় ধরগপুর 

ছইতে শ্রীধুকত রামবাঁলক মিশ্র, তাঁহার মাতা, স্ত্রী এবং একটী শিশুকে 

নিয়া গরুর গাড়ীতে এখানে উপস্থিত হইলেন। তাছাদের সঙ্গে আবার 

২ জন মান্না ব্রাহ্মণী আছেন। তাছাদের ভাষ! বুঝিবার সাধা নাই। 

মিশ্র মহাশয়ের সহিত রাগ্তার বিষয় অনেক আলাপাদি হইল। তিনি 

9. [ঘ. 2. 1,0৫0 [)6091001608এ কাগ করেন। তাহার গাড়ীখানা 

২০২ টাকা ভাড়া ধার্ধ্য করিয়! লিখাপড়া করিয়। নিলাম। এখানে 

দেখিলাম একজন মেথর আছে। হিমালয়ের আর কোনও চটিতে 

মেথর দেখি নাই। যাত্রী বন্ধ হওয়াতে ঠাহাদেরও আর কাঁঞজজ নাই। 

ভ্রকোট হইতে চতুদ্দিকের দৃশ্ত খুব চমংকার। দুরে পর্বৎগায় 

রাণীক্ষেতের রাস্তা দেখাইতেছে। এখান হইতে আরও দেখিলাম 

যে একটা নূহ রাস্তা তৈয়ার হইতেছে, তাহা চন্্রভাগা নদীর অপর তীয় 

দিয়। ভিথিয়াদৈন পর্ধান্ত যাইবে। 

৪৮ দিবস, ১২ই শ্রাবপ-_ 

অতি প্রত্যুবে অন্ধকার থাকিতেই ৪1, টার সময় যায় করিলাম। 

শাস্তির জন্য বাধ্য হইয়। গরুর গাড়ীতে উঠিতে হইল। মাতাঠাকুরাণি হাটিযা 

চলিলেন। রাস্তা খুব ভাল। ব্যাসকোট ও ছোট সিক্স 

চটির মধ্যে শিয়ালকোটে দাতবা চিকিৎসালর আছে। ই্াকে ভিথিয়া 

সৈনের ডিস্পেনসারী বলে। এখানে যাইয়া পার ঘায় ওধধ লাগাইলাম। 

একটী বেণডজও চাহিয়া আনিলাম। ডাক্তার একটা ছোট বেতডেজ 

দিলেন বলিলেন আজকাল কেহ ঘাতে বড় বেণডেজ বাধে না| তথাস্ত! 

ডাক্তার খানার দ্বিতীয় জন প্রান
ীর দেখা পাইলাম না। 

গুজন ার্টিতে আমির! খুব পরশ রাস্তায় পড়িলাম। 



২৭৮ কেদার-বদরি পরিজ্রমণ 

এই রাস্তা দিয়া সৈস্গ যাতায়াত করিয়! থাকে। রাস্ত। এত ভাল যে 

মোটর গাড়ী পর্যন্ত যাইতে পারে। 'এই রাস্তা রাণীক্ষেত হইতে রাম- 

নগর পর্ধান্ত গিয়াছে। এই চটিতে জল কষ্ট। 

নম্াপপানী নামক স্থানে একখানা দোকান ও একখানা 
চাল! ঘর আছে, তথায় মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা করিলাম। এখানে 

বার ভয় আছে। রাত্রিবাসের জন্ত মন্পূ্ণ অযোগ্য স্থান। রাস্তাতে 

বহু গরুর ও মচিষের গাড়ী মালপূর্ণ করিয়! রামনগর হইতে আসিতেছে 
এবং নেক খালি গাড়ী রানীক্ষেত হইতে রামনগর ফিরিতেছে। এখন 

আর রাস্তার ভীষণত নাই। জে ওখানন চটিতে উপস্থিত হইয়া 

রাত্রিবাম করিলাম। একখান! মাত্র দোকান এবং তাহার সংলগ্ন 

একখানা কোঠ| ঘর। ছাদ এত নীচু যে মাথায় ঠেকে। এখানে 

দেখিলাম ঘোড়া, গরু ও মহিষ প্রভৃতি মাল বনকারী পণ্তর জলপানের 

নিমিত ঝরণার নিকট বড় বড় চৌবাচ্চা করিয়| রািয়াছে। তথায় 
তাহার! ইচ্ছ! মত জলপান করিয়৷ থাকে । 

ওজর ঘাটি হইতে রামনগর পর্যন্ত রান্ত। অল্প অল্প উতরাইট। আজ 

শান্তি ভাল আছে। 

৪৯ দিবস, ১৩ই শ্রাবণ 

ভোরে ৬|* টার সময় রওনা হইয়া ভীবণ অঙজলের মধ্যে দিয়া 
অগ্রসর হইতে আরস্ত করিলাম। দেওখান চটি হইতে গরজীয়া পর্যন্ত 

ভীষণ অরণা, গবণমেণ্টের রিজার্ভ জঙল। গল চার্টিঝ পর ছুই 
মাইলের একটা ফাঁড়ি রাস্তা দিয়া টোটাম হাওয়| হায় কিন্তু সরফারী 
রাস্তা দিয়া ৬ মাল ঘুরিয়া যাইতে হয়। মাতাঠাকুরামী এই সহজ 
রাস্তায় চলিয়া গেলেন। জামর। খন তীটাহম উপস্থিত হইলাম 



কুমেরিয়। চটি ২৭৯ 
টিটি এটির

 

তখন দেখি তীহার রার গ্রায় হইয়া গি়াছে। এখানে একটা মরকারী 

বাংল! আছে। একখান! ছোট ধর্দাশালার ঘরও আছে কিন্তু তাহা 

আবর্জদনাতে পরিপূর্ণ। রামনগরের রাস্তায় চটিব অবস্থ। অত্যন্ত খারাপ, 

একথানাও ভাল ঘর দেখি না। টোটাম হইতে একটা কাড়ি পথে 

কুমেরিয়া যাঁওয়া যায় কিন্তু অতান্ত জঙ্গল । 

সন্ধার সময় আমরা কুমেব্রিস্স ভা্টিতে উপস্থিত হইয়া 

রাত্রি যাপন করি। চটির ঘরখান! মামাদের দেশের আটচালা ঘরের 

যায়, ভাঙ্গা চাল, জল ও কর্দিমে পরিপূর্ণ, একধারে দোকানি। দোকান- 

দ্বার আমাদিগকে পুরী তৈয়ার করিয়া দিল। অতি কে রাত 

কাটাইলাম। এখানে একথানা দরকারী বাংলা ছিল কিন্ত তাহ 

পুরিয়া গিয়াছে । এখান হইতে রামনগর ১5 মাইল। হিমালয়ের 

চটিতে রাত্রিবান আজই শেষ হুইল। আগামী কলা থে প্রকারেই 

হউক রামনগর পৌহুছিতে হইবে । চটির নিকট কুশী নদী। 

৫* দিবস, ১১ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩২৮ সাল-- 

আজ মামাগের গিমালয় ভ্রমণের শেষ ছিবস। গারোযানকে 

বরিলাম মাঞ্ যে প্রকারেই হউক সন্ধ্যার মধ রামনগর উপস্থিত হইতে 

হুইবে। আমি পদব্রজে রওনা হইলাম। মাতাঠাকুরাণী শান্তির 

সহিত গাড়ীতে মাগিতে লাগিলেন। গ্রথদে বেশ উপ্তষের সহিত 

চলিতেছিলাম কিন্তু শান্তির অনুখে এধন আর আমার তেঙন নাহন 

ও বল নাই। এখন শুধু কলের পুর্তলকার স্তার রাগ্কা অতিক্রম 

করিতেছি । মনে হইতেছে পৃথিবীর বুক হইতে সম আনন বেন 

নিঃশেষে লোপ পাইয়া আমার মগের হধ্যে 1একরপ কালিদ! 

পড়িয! গিয়াছে । 



২৮৪ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 
বাই 

পাশ প্লাক লী জি লিট পি পাস শিস কোট ৮৬০৯ ৭ তো পিপি এিং 

টাকার জ জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছি আজ ভাকখরে না গেলে আগামী 
কল্য রবিবার টাক] পাইব না। সামান্ত জলথাবার কাপড়ে বাধিয 
ছর্গার নাম শ্রবণ করিয়া রওনা হইলাম। দলে দরে খচ্চর ও 
গর্ভ মান বহন করিয়া চলতেছে। এক এক দলে গ্রায় শতাধিক 
থাকে। কুশী নদী হাটিয়া পার হইলাম। যখন খচ্চরের দল চলিতে থাকে 
তখন রাস্তায় ভয় করেন! কিন্তু যখন: এক| এক! চলিতে হয় তখন 
জন মানবের সহিত সাক্ষাৎ হয় ন| এবং রাম্তার উভয় পার্খে ভীষণ অরণ্য 
থাকাতে বিলক্ষণ ভয়ের উদ্রেক হয়। 

একটা নালার নিকট বসিয়া জলযোগ করিয়া নিলাম গরে আবার 
চলিতে লাগিলাম। গল্পজীম্বা ও ভিক্ুলী চার্টিতে 
কিছু সময় বিশ্রাম করিলাম। এই শেযোক চটিতে নুদর ধর্মশাল 
ও সদাব্রতের বন্দোবস্ত আছে। এখান হইতে রামনগর ৬॥* মাইল 
এবং রাস্তার জঙ্গলও অনেক কম। অপরাহ্ন ঠিক ২টার সময় আমি 
শ্াহমন্মগন্ল ডাকঘরে উপস্থিত হইলাম, এখানে কয়েকথান! পত্র 
পাইলাম কিন্ত টাকার কোনও খবর নাই। টাকা ন পাওয়াতে মনটা 
দমিয়! গেল। এখন দেশে ফিরি কি করিয়া? সঙ্গেষে কয়েকটা টাক! 
আছে তাহাতে এটোয়৷ পর্ধান্ত যাইতে পারি। ডাকঘরের নিকটে 
হাম্পাতাল ও বাজার। এখানে পুলিশের থানা, ধর্মশালা, সরকারী 
বাংল! ও বনবিভাগের আফিস ইত্যাদি আছে। ভারতবর্ষে জনেকগুলি 
রামনগর আছে। চিঠিপত্রে ও মণি অর্ডারে নাইনিতাল জেলা 
না লিখা থাকিলে তাহা আর ঠিক সময়ে পাইবার আশা নাই। আমারও 
সেই অবস্থা হইয়াছিল। মণি অর্ডার ভারতবর্ষের বু রামনগর 
ঘুরিয়া পরে কৌরফের নিকট ফেরৎ গিয়াছিল। বাজার হইতে 
রেলগেশন ৫ মিনিটের রাস্তা! হবে। কুশী নদী হইতে একটা খাল 



রামনগর 
২৮১ 

বি 
সভার 

অপ্পিমিলা্িল সপাসমসটা
 সিপস্পি 

নি ৯৮ ৬ সপ স্পা ও পানী ২ 
সি শট পপ পিট ১ পি সপ 

কাটিয়া আন। হইয়াছে। তাহা পার হইয়া ট্েশনে যাইতে হয়। খালের 

উপরে স্থানে স্থানে গুল ও বাধান খাট আছে। টেনে বাইর! 

রেলগাড়ীর সংবাদ নিয়া আদিলাম। রোছিলধণ্ড_কুমাউন রেলপথের 

একটী শাখ! রামনগর পর্যন্ত আদিয়াছে। ঠেশন হইতে ফিরিয়া 

আনির। বাজারটা ুরিয়া৷ আদিলাম ও এক মিঠাইর দোকানে বমিয়া 

কিছু মিটি আহার করিলাঁম, পরে ডাকঘরে আমিয়া গরুর গাড়ীর 

অপেক্ষায় বসিয়। থাকিলাম। সন্ধ্যার সময পোষ্টমাষ্টাব বাবু অনুগ্রহ 

পূর্বক এক পেয়ালা চা দিলেন। বিয়া বসিয়। মনটা ছট্ফট্ কমিতে 

লাগিল আমি বরাবর রাস্তার দিকে তাকায় আছি। ঠিক সন্ধার 

সময় মাতাঠাকুরানী ও শান্তি আঁসয় উপান্থচ হইলেন । তাকাধগকে 

দেধিয়। আমার যেন নবজীবনের নঞ্চার চইল। পরে টেশনে হাই 

রেলগাড়ীতেন্্্রাত্ি ঘাপন করিলাম। আমাদের ঠিমালয-ভ্রমণ 

এইখানেই শেষ হুইল। 

পর দিবস প্রাতে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। এখন খর চাটাচাটির 

ভয় নাই, সে অন্রতেদী পর্বতমালা নাই, আর জলফাননদায ভীঘগ 

গর্জনও নাই। এখন শুধু গুনিছেছি ট্রেণের গর্দন
। 

কাঈগুর ট্টেশনে আদিয়। গাড় হঠতে নাদিতে হঃ$ল। ট্রেশনের 

নিকটে একখান! নুদদর ধর্মশালা তথায় ১১] পর্া্ত অপেক্ষ। করিয়! 

বাঁদ পৌহছিয়! অনেক সময় অগেক্ষ। 

মুরাদাৰাদের ট্রেণ ধরিলাম। মুরাদ 

করিতে হইল। এই অবদরে মাহাঠাকুরাণীকে ছরেশনে সাইন 

শান্তিকে মঙ্গে করিয় একখানা টঙগ! ভাড়া করিয়া] সহরের দিকে 

চলিলাম। কিছুদুর হাওয়ার পর ঘোড়াটা হঠাৎ তর পাইয়া জন্বন্ড 

করিয়া উঠিল এবং আমরা টঙগা সহিত উপ্টাইী। পড়িরা। গেলাম 

সিমিযের মধ্যে এতকাও হই!
 গেঁল। খন প্রন্কৃতিগ্থ হইলাম তখন 



২৮২ কেদার-বদরি পরিজ্রমণ 
গসিপ নিস 

নি পা আনাই 

দেখি শান্তি একধারে ও আমি একধারে রাস্তার মধ্যে পড়িয়। আছি। 
পকেটের ঘড়িটা বন্ধ হইয়া গিয়াছে কিন্তু দৈব অনুগ্রহে আমাদের শরীরে 
কোনও আঘাৎ পাই নাই। টঙ্গাওয়ালাত ভয়েই অস্থির । আমি 
শান্তিকে উঠাইলাম পরে আবার টঙ্গাতে উঠি! সহরট! বেড়াইয় 
আদিলাম। মুরাদাবাদ হইতে আলিগড় রাত্রি প্রায় ১২টার 
সময় পৌছুছিলাম পরে [08068 0৪10৬ এটোয়। রওন৷ হইলাম। 

গাড়ীতে এত ভীর যে বঙ্িবার স্থান পথ্যন্ত নাই। স্ত্রীলোকের গাড়ীতে 
মাতাঠাকুরাণী ও শাস্তিকে উঠাইয়! দিলাম পরে আমি জন্ত গাড়ীতে 
অতি কাষ্ট প্রবেশ করিয়! বঙিয়া রহিলাম। হাথাস্ জংসনে যখন 
ট্েণ উপস্থিত হইল তখন মাতাঠাকুরানী ও শাস্তিকে যাই দেবিয় 
আিলাম। টুগুলা জংদনে ট্রেণ উপস্থিত হইব! মাত্র একজন বাঙ্গালী 
তদ্রলোক দেখি চিৎকার করিতেছেন *্রাজেন বাবু আছেন” “রাজন 
বাবু আছেন” আমি বগিলাম “কেন কি হয়েছে, আমার নাম রাঁজেন 
বাবু?” তিনি বলিলেন “বেশ, আপনার সব চুরী হইয়া গেল আর 
আপনি চুপ করিয়া বদিয়া আছেন?” আমি তখনই গাড়ী হইতে 
নামিয়া মাতাঠাকুবাণীর গাড়ীর দিকে দৌড়িতে আরম্ভ করিলাম। 
উপস্থিত ই! দেখি মাতাঠাকুরাণী "রাজেন্র রাজেজ্* বলিয়া চিৎকার 
করিতেছেন। আমিও "পুলিশ পুক্শি* বলিয়া চিংকার আর্ত 
করিলাম। তখনই বেলপূলিশ আসর! উপস্থিত ছইল। মাভাঠাকুরাণী 
সকল অবস্থ' নিয়পিখিত ভাবে বলিলেন। 

ছাধাস্ অংসনে আমি তীহাদিগকে দেখিয়া যাওয়ার পর স্ত্রীলোকের 
গাড়ী হইতে কয়েক জন স্ত্রীলোক নামিল তাহাদের জিনিবগত্রের 
সহিত আমার একটা বন্তাও প্লেটকরমে নামাইল। মাতাঠাকুয়ানী 
দেখিলেন আমার ভিনিষত গেল তখন তিনিও প্লেটফর়মে নামিলেন 



এটোয়া ২৮৩৬ 

এবং বস্তাটা ধরিয়া গাড়ীতে উঠাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু & স্ত্ীলোকদের 

দলের একজন পুরুষ মাতাঠাকুরাণীকে বন্তাটা উঠাইতে দিল না। তখন 

মাতাঠাকুরাণী একধারে টানেন আর এ লোকটা একধারে টানে। 

এই টানাটানীতে ২১ মিনিট গেল। মাতাঠাকুরাণী বলেন 'এ আমার 
জিনিষ» এবং লোকট। বলে গ্হা, তোমার জিনিষ! এইভাবে 

ধ্তাধস্তি হটতেছে এমন সময় ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। মাতাঠাকুরাণী 

বস্তা ছাড়িয়া! দিয়া ট্রেণে উঠিলেন এবং চিৎকার করিতে লাগিলেন। 

তাই এই বাঙ্গালী ভদ্ত্রলোকটী মাতাঠাকুরাণীর পক্ষ হইয়া! আমাকে 

তালা করিতেছিলেন। তান নামধাম আর আমি জিজ্ঞাস! করিতে 

মময় পাই নাই। তাকে অনেক ধন্টবাদ দিতেছি। 

গুলিশ তখনই হাথান টেলিগ্রাফ কারল। তোরে এটোয! 

উপস্থিত হইব মাত্র দেখি পুলিশ 'ট্রণের নিকট উপান্থত হচয়াছে। 

তাহাকে বলিলাম «শরীর বড়ই ক্লান্ত এখন আর এজাঞার |দাথতে 

পারিব না। 'আামি সহরে যাটতেছি পরে লিখিয়া পাঠাটৰ”। 

এটোয়াতে আমার ভ্রাততপুর্ধী থাকে, তাার স্বামী প্রীমান গ্রহ নাখ 

সেন এখানকার এসে সার্জন । এখানে পরম মমাদরে তিন দিবস 

বিশ্রামন্খ লাত করির! পবে বহবমপুব, মুবলিদাবা, নারারগগঞ্জ, ঢাকা, 

বারী প্রসৃতি স্থান বুরিয়াস্স্থানে আগিয় চাকুরীতে গোগধান করিয়াছি । 

এখানে আনিয়া! সংবাদ পাইলাম যে একঞন লোক আমার বন্যাটা ঠেশনে 

ফেরৎ দিয়! গিয়াছে। পরে যখাসময়ে আমার সকল জিনিষ প্রাণ হই়াছি। 

এখন আমার বিদায় গ্রণের লময়। দীর্ঘ ৩ মাস ব্যাপি পর্যাটনে 

শরীরও কিছু ক্লাস হইয়া পড়িগছে। শান্তি অনেক তকাইযা গিয়াছে, 

বারংবার জর ও উদরাধয়ে তৃগিয়া তাহার চেহারা খারাপ হই 

গরিয়াছে। বহুদিবল চিকিৎসার পর এখন সে নু্থ ও মবল হইয়াছে। 



২৮৪ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 
৬ 

পুণাতমি ভারতবর্ষে বহুতীর্থ আছে কিন্ধু হিমালয়ের তী্থের স্তা় 
মনে নৈরাগাতাব আনয়ন করিতে বুঝি কেহ সমকক্ষ হইতে পারে না। 
নির্জননিস্ত্বতা অথচ মাঝে মাঝে নির্ঝরের কল কল ধ্বনি দ্বারা 
থে গুরু গম্ভীর ভাবের উদ্মেষ হয় তেমন উদ্দীপক আর কোথায় পাইব? 
নি বহুকাল হইতে সংসার ভালবাসিতেছে। কিন্তু তাহার প্রক্কত 
ভালবাদার বন্ব যে কি তাচার সন্ধান' কজন রাখে? মহাপুরুষের। 
বলেন আত্মা বলিয়া কিছু রহিয়াছে; আত্মার দর্শন পাইলে সকল 
ভ্রম ঘুচিয়া যাইবে, নিতা সুখী হইতে পারিবে, তোমার নিত্য প্রিয় 
বন্তকে পাইলে অপর অনিতা, প্রিয় ও অপ্রিয় বন্ততে বৈরাগা উপস্থিত 
হুইবে। যখন হিমালয়ের তীর্থে কল বিছান যায় তখন সংসার ভূলিতে 
হয় কিন্ত শ্শান বৈরাগোর স্তায় ক্ষণিক। রাস্তার কঠোর পরিশ্রমের 
সময়েও আর অন্ত বিষয় মনে উদয় ভয় না) ঘরে ফিরিয়া আসিলে 
তাহার সমন্তই অতলে ডুবিয়! যায়। ভারতের সকল তীর্ঘই স্থগম, 
কোথাও বা রেলে কোথাও বা জাহাজে চড়িয়। আরামের সষ্চিত তীর্থ 
দর্শন হইতে পারে কিন্তু সেই হিমালয়ের দেবত| দর্শন করিতে হইলে 
বিলাফিত! ও পাধিব লালসা করা আর চলিবে না। এ রাস্তায় তাহাদের 
সম্পূ অভাব। মনের মান, অভিলাষ সকল বিসর্জন দিয়া আনন্বে 
বিভোর হইয়া চিরপরিচিত সংসারের উল্টা! দ্বিকে ধাবিত হওয়ার পক্ষে 
হিমালয় ভ্রমণ একটী উৎকৃষ্ট উপায়। তাহাতে মনে বিপুল জানন 
হইবে। সংসারের ধাতগ্রতিধাতে যে ভদয় তিলেতিলে দণ্ হইতে 
থাকে তাহ। মুহূর্তে অস্তহিত হইয়! যাইবে। 

আমার গ্রন্থ পাঠ করিয়! যদি কাহারও হিমালয়ের দেবত| দর্শনের 
আকাজ্গা বলবতী হয় তবে আর্যার শ্রম সার্থক জান করিব। নিবেদনমিতি। 

তু শাতিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। হরিও। 



পরিশিউ 

(জোশমঠ হইতে কৈলাণ যাওয়ার রাস্তার বিবরণ 

আমার একজন পরিচিত বাঁক কৈলাশ গিয়াছিলেন তিনি যেভাধে 

নত বর্ণনা করিয়াছেন আমি 'সেইভাবেই লিপিবধ্ধ করিপাম। 

জোমমঠ হইতে ৯ মাইণ পরে তপোবন। এখানে ভাল বাদস্থান 

পাওয়। যায়। ৪ মাইল গরে প্রশ্নিলহানদা। দেবীর মন্দির 

১ মাইল চড়াইর উপর অবস্থিত। মানারম স্থান। সাধকের এধানে 

নতরস্ত্রেরে দিদ্ধিরাত করিয়া থাকেন। মম চটতে ভবিধ্বন্্ী 

১৩ মাইল দুরে অবস্থিত। এক মাইল পরে ধবল ও খিগঞ্গার লন, 

এখানে স্বীন করিতে হয়। লাতাগ্রাম চষ্তে ৪ মাউল িধা রাহা 

সমূন গেঠা, পরে ৮ মাইল বাবধানে 
মূাপ্রাম_গানবা চড়াই ও উং়াহ। 

জুম! গ্রাম হইতে ৮ মাইল বারধানে মলাবা গ্রাম, গান্ত! চড়াই ও 

উত্রাই, এই গ্রাম খুব বড়। 
€ মাইল পরে নাম্পা গ্রাম। এখানে বকরী ও 

ভেতর হিসাব হইয়! থাকে। পশ্চিম দেশে চির (0০71) লা আফি
 

আছে। এখানে ডাকঘরও আছে। বাঙ্প। গ্রাম ভে ১ মাইল 

, গ্রাম বড়। ৪ মাটল পরে নিতি 

নামক খুব বড় গ্রাম। এখান তে রানা নির্জন ও ছু্ম। চড়াই 

গ্রামে খান্সামগ্র খয়ি করি
য়া 

উৎরাই ও পাকাত্তীর রান্ত।। এ 

নিতে হর কারণ গরে আর সছজে কেনি জিনিষ পাও! বায় ন। 

প্র ছে ও য
াইল পরে কলোডা জীপ

, আর$ ও ই 

গরে কান জাবর (কালবা
জার)। বেশ গ্ুনর ' মদানি। নিকটে 



২৮৬ কেদার-বদরি পরিজ্রমণ 
০৬ সস্তা সিন সস ৯ পি সবি বাসি শি 

নদী। ইছার পরে রম্ধন করিবার অন্ত কাঠ পাওয় যায় না। ক্ি 

বকরীর লাদি (ময়লা) ও একপ্রকার কাটার ঝাড় আছে তাহ 

দিয়াই রন্ধনকার্ধয শেষ করিতে হয়। এখান হইতে বকরী ও ঘোড়ার 
ব্যাপারীদের সঙ্গে ধাত্র! করিলে আরাম পাওয়! যায়। 

কালাজাবর হইতে ৩ মাইল দুরে এক শৃঙ্গ ( ধুর) পাওয়া যায়। 
রাস্তা কেবল চড়াই আর ধূলাতে পরিপূর্ণ এবং মধো মধ্যে আন্ধি 
উঠে। এই রাস্তায় এত জোরে বাতাস বহছিতে থাকে যে যাত্রীদের 
পর্য্যন্ত উড়াইয়া নিয় বাইতে চায়, তখন জীবন রক্ষ! কর! কঠিন হইয়া 

উঠে। এই রাস্তায় চষম! (09 01689%6) বাবছার করিতে হয় 

নচেৎ প্রস্তরের ধুলিকণাতে চক্ষু ন্ট হইয়া যাইতে পারে। বাসস্থানের 
অভাব। এই শৃঙ্গ হইতে ৬ মাইল উত্রাইর পর রীমখীল গ্রাম 
পাওয়া যায়। এখানে থাকিবার কিছু স্ববিধা আছে। এখানে একটি শূঙ্ন 
আছে তথায় বড়াবড়ই বরফ থাকে। রীমখীল হইতে ৩ মাইল দুরে 

ছোতী (ননী ছোতী) গ্রাম-রান্তা চড়াই ও উত্রাই। ইহা গবর্ণমেষ্টের 
শেষ সীমানা! | চতুদ্দিকে ময়দান। এখানে ঘোড়া, বকরী ও চামরী 

গরুর ব্যাপার হইয়া থাকে। নেপাল রাজ্যের একজন কর্মচারীও 

এখানে থাকে। এখানে নেপালের ২** পর্যান্ত সোলডারী (তা) 

আছে। এখান হইতে রাম্ত| চড়াই। এখান হইতে দক্ষিণ ধারের 

রাস্তায় ২৪ মাইল দুরে ঘোলকু গ্রাম এবং বামধারের রাস্তায় ৪ দিনের 
পয় দ্বাপানারায়ণ গ্রাম পাওয়া যায়। পরে দক্ষিণ ধারের রাস্তায় 

৫ যাইল বাবধানে চোরছতী গ্রাম। ২ দিবসের পর একটী 
বড় মোকাম পাওয়া বায়। এই রান্তাই কৈলাশ যাইতে নুগম। 
তীর্থপুরী, মিশ্রিখ, ' তন্মস্থর নামক দানব এখানে তক্ম হৃইয়াছিল। 

মেই সব তত্ব 'এধনও দেখিতে পাওয়া যার। এখানে চ্ই্টা 



জোলীমঠ হইতে কৈলাশ ২৮৭ িি০১৮৯১১১১১১ছ ছউ 
মঠ ও লামাগুর এখানকার পৃঙ্জারী। এখানে চড়াইর বর্ণনা 
শেষ করিলাম। 

ছোতী হইতে চোরহোতী ৫ মাইল-রাওা চড়াই ও উতরাষ। 
এখান হইতে ও মাইল চড়াইর উপর একটা শৃগ তথায় অনেক 
শাঁলগ্রাম শিলা ও গোমতী চক্র পাওয়া যার়। ৪ মাইল উত্রাইর পর 
একটা নদী পাওয়া যায়, এই মদী ডোঙছু হইতে আসিয়াছে। ভোদা 
হইতে ৪ মাইল ঢড়াইর উপর মেঙ্গর! শূঙ্গ। এখানে এত গ্রবলবেগে 
বাতাস প্রবাহিত হয় যে জীবন রক্ষা কর! কঠিন হইয়! পরে। আনি 
চলিতে থাকে | এখানে আমিলে মনে হয় বে প্রলয় উপস্থিত ইইযানে। 
শৃঙ্গ হইতে ২ মাইল উৎবাইর পর খেংগুর নদী । এখানে 

ছুইটী রাস্তা--একটা গেমপর আর একটী শিব্চলিযের দিকে 

গিয়াছে। খেংগুর নদী হইতে ৪ মাইল দূরে কাগচা ধুরা নামক বড় 

পাহাড় । দক্ষিণে নীল বর্ণের পর্বত চকু চকু করিতে দেখিতে 

পাওয়! ধায়, ইহাকে জহরমোরা বগে। বদরীনারারণের রাস্তায় 

০ই পর্বতের টুকুর! চারি আনা মের বিভ্রর হয়। ইহা জগেক্ষা 
উত্তম অহরমোরা এই পর্বতে পাওয়া যার়। 

কাগচাধুরা হইতে ৫ মাইল উতরাইর প্র লড্ডাক সরক। এখানে 

ধাকিবার ভন্ত ময়দান আছে। এই পর্যান্ত চড়াই উত্রাইর রাত]। 

এখান হইতে আগে মরদান ও ভয়ানক নদী--ইছা চঞড়। এবং 
কোমর পরাস্ত গভীর। এখানে খুব লীত। উতরাইর রানা চলিতে 

চলিতে শরীর ঠা! হইয়া যার। এখানে দেখিতে পাওয়! বার যে 
এই লব বেগবতী নদী ছোট ছোট ভেড়া ও বকরী অনাগামে পায় 
হইর| যাইতেছে । লঙ্ডাক হইতে ৩ মাইল দুরে সু নদী এবং 
এক মাইল বাবধানে দূরীঃনদী। এই উত্তর নদী পা হইয়া! ৪ মাইল 
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পরে শিবচিলিম নামক তেজারতি কারবারের জন্ত বড় গ্রাম পাওয়! যায়। 

এখান হইতে মানস সরোবর পর্যান্ত গুর, ছাতু ও চা ব্যতীত আর 
কিছুই পাওয়। যায় না। যাহারা মাংসভোজী তাহার! ভেড়ার মাংস 

পাইতে পারে। সকালবেলা! হইতে বেল! ১২টা পর্যন্ত চা তৈয়ার 
করার অবসর পাওয়া যায়), পরে এ প্রকার আমন্ধি চলিতে থাকেষে 

অগ্নি গ্রলিত কর! সম্পূর্ণ অসম্ভব। এইস্থান ব্যাপাবাদের কেন্্রুস্থান। 
এখানে সকল জিনিষই পাওয়া যায়। পিবচিলম হইতে ও মাইল দুরে 
মানিমন সাঙ্গা, মধ্যে একটা ছোট নদী পার হইতে হয়। পরে 

৬ মাইল দুরে গামোচন নামক ঝড় গ্রাম পাওয়া! যায়। এখানে 
বাপার ভইয়। থাকে। পরে ৩ মাইল দুরে গুরমাতী নদী) ইহা 
জোহার হইতে আপিয়াছে। দিনের মধ্যে কয়েকবার ইহার জল 
বেশীকম হইয়। থাকে। এই নদীর জল কোমর পর্ধান্ত গভীর। 

গুরম্যাতী নদী তউতে ৩ মাইল দূরে দরম্যাতী নদী। ইহছাও জোহার 

হইতে আদিয়াছে। এই নদীর বেগ খুব প্রবল। এখানে উপরোক্ত 
নর্দীর সঙ্গমন্থান। এই উভয় নদী পার হইয়া জ্ঞানীম মণ্তী নামক 

বড় গ্রাম পাওয়! যায়। এখানে তির্তের ম্যাজিষ্টেটের চেড্ কোয়ার্টার। 

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টেরও একজন কর্মচারী এখানে থাকে, সে বাপারীদের 
তত্বাবধান করিয়া থাকে। তির্বতের বহু দুর স্থানের জিনিষপত্র 
এখানে পাওয়! যার। চামর গরুর পুচ্ছ, ঘোড়া, কল ও অন্তান্ত 
গ্রকার পরিধানের গরম কাপড় পাওয়! যায়। উল, বকরী, সোহাগা, 
লবগ, চা, চামর গঞ্র ত্বৃত ইত্যাদিও পাওয়া যায়| বড় বড় বস্তিতে 

এই মব জিনিষের ব্যাপার হইয়া ধাকে। 
জানীম হইতে ১২ মাইল দূরে নুমরশিল! নামক এক ্েশনে 

ভূটিয়াদিগের মোঘডারী (ভাঘু) ও পণ্ড ধাকে। থাকিবার জগত 



কৈলাশ ২৮৯ 

ময়দান আছে কিন্তু গলাভাব। নুমরশিল! হইতে ৬ মাইল দৃে 

রাকতাছুযু ষ্টেশন, খুব জল পাওয়! যায় এবং এখানে প্রবলবেগে 

বাতাস প্রবাহিত হুইয়া থাকে । পরে ৯ মাইল দূরে জিনডাগ ট্টেশন। 

আরও ১০ মাইল দুরে দারজিনের পশ্চিম ধার। থাকিবার জন্গ 

ময়দান আছে। দার্িন হইতে ১ মাইল দূরে ক্লাশ 

পর্র্ধত | | 

কৈলাশ 

এই পর্বত সমুদ্রবক্ষঃ হইতে ২১৮১৮ ফিট উচ্চ, চতুঙ্দিকে হয়দান 

ও জগ। মধ্যে ২ মাইল উচ্চ ও ৩* মাইল থের। অতি উত্তম 

বরফে আচ্ছাদিত। কৈলাশ পরিক্রমার পথের চারি কোণে চারিটা 

গুন্ক। আছে। এই পর্বতের চতুর্দিকে লামারা .থাকেন। এখানে 

বহু দেবতার মূর্তি আছে। প্রতি ১২ মাইল অন্তর লমাদের মোকাম 

আছে, ইহাকে গোনবা বলে। ইছাতে লামার থাকেন এবং 

দিবারাত্রি গ্রদিপ জালাইর় রাখেন। লামাগুরুরাই এখানকার পুঙ্ারী। 

এই লামাদের মধ্যে ২০* বংসরের অধিক বদ্ধ লোকও দেখিতে 

পাওয়। যায়। তীহার। সভাবাদী, জ্ঞানবান এবং লোতশৃ্। 

চারি আন হইতে যাহা অভিরচি তাহাই দ্গিগ! দেওয়া যায়, কোনও- 

প্রকার দ্ুনুম করে না। চামরগরু ও বকরীও পুজাতে চড়াই 

_দেওয়! হুইগ়া থাকে । এখানকার অনেক মূর্তি অষ্টধাঠু নির্শিতি। এই 

সব গোনবাতে বহমূর্তি আছে--৯* কুট পর্যন্ত উন্নূর্তি দেখিতে 

পাওয়া যার। একটা গোনবাতে ৪ হত লা হত্তির দত দেখিতে 

পাওয়া যার়। মোটের উপর ৪টী বড় গোনবা আছে। চতুর্থ 

গোনবাতে খুব বেশী রকমের বনোবন্ত আছে।' লী হইতে 

১৪৯ 



২৯৪ কেদার-বদরি পরিভ্রমণ 

৪ মাইল দূরে ডেরফু গোনবা, এখানে ৪ হস্ত পরিমিত লম্বা মহিষের 

শৃঙ্গ দুষ্ট হয়। 
ডেরফু হইতে ৪ মাইল দূরে গৌরীকুণ্ড। রাস্তা বরফে আচ্ছাদিত। 

বরফ ভাঙ্গিয়৷ দ্বান করিতে হয়। গৌরীকুণড হইতে ৭ মাইল বাবধান 
ভুমলফু গোনবা, এখানে প্রস্তরের মূর্তি আছে। পরে ২ মাইল 
দুরে গ্যাংগটাং গোনবা, এখান হইতে সমস্ত গোনবার বঙ্োবন্ত 

হইয়া ধাকে। বছ আকথনীয় মূর্তি এবং একটা ১৫ হাত পরিমিত 

ব্যাতের চর্ম দেখিতে পাওয়া যায়। 

পিস ক সা ৬ পল শী স্টিল ৩ পীশািশাস্পিপসপপাসিস্সিা পোাসি 

যে সকল রাস্তায় কৈলাশ যাওয়া যায় তাহার (ববরণ। 

(১) হরিঘার, গঙ্গোত্তরী গ্রভৃতি স্থান হইতে আদিতে হইলে 

গ্রথমে গারটক গিরিসন্কট পার হই আসতে হয় পরে খৈলিংমংলাং 

গ্বান পাওয়া যার়। 

(২) নৈনিতাল, আলমোরা, বাগেশ্বর ও ঞ্জোহার হইতে গ্রথনে 

শিবচিলিম পরে জ্ঞানীম গ্রভৃতি স্থান পাওয়া যায়। 

(৩) দারমা হইতে যাত্রীর! প্রথমে ছাগর! নামক স্থান 

পাইয়া থাকে। 
(৪) ব্যংদ হইতে গ্রপমে ছুমঞ্জয নামক স্থান পাওয়া যায়। 

(৫) চৌদবাংস হইতে প্রথমে ঠোকর নামক স্থান পাওয়! যায়। 

(৬) বীরজমনগঞ্জ (নেপাল ) হইতে যাত্রীদের প্রথমে খোজরনাথ 
নামক স্থানে হিলির! থাকে। 

(৭) শিবচিলিম হইতে নিতিগ্রাম ও জোশীম$ দিয়া প্রত্যাবর্তন 

করিতে পারা বায়। 

(৮) কৈলাশ হইতে চীনে যাইবার রাস্তা আছে। 
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ভোটে ব্যপারীদিগের কেন্দরস্থান। 

লড্ডাক, গারটক্, লাসা, তাকলাকোট,জ্তানীম এবং ছাপা । সফল 

রাস্ত। হইতে সুগম ও নিকট নিতিপামের রাস্তা। 

মামস সরোবর 

কৈলাশ পর্বত হইতে ৩ মাইল উত্রাইর রান্তায় দারচিন বাজার। 

এখানে গরফু রাজীর ধর্মমশালা ও সদদাব্রতের বঙ্গোবন্ত আছে। বাজারে 

অনেক প্রকার থাস্তসামগ্রী পাওয়! বাঁয়। দ্রাচিন হইতে ৩* মাইল 

দুরে মান-সরোবর ( রাক্ষলতাল)। ইহার পরিধি প্রায় ৪৫ মাইল, 

ব্যাস ১৫২ মাইল, এবং বৈদিক ও বৌদ্ধদের শ্রেষ্ঠ তীর্বনথান। 

কৈলাশ ও মানস সরোবরের স্থাঃ তীর্থ ভাববর্ষে মার নাই। 

"মান-সরোবর কোন পরণে জাহ! বিনা! বাদল, ছিম বর্ষে ।” 

এই সরোবরে স্নান, তর্ণণ ও হের তটে পরিক্রমই প্রধান কা্ধা। 

হুদ সর্বদা দক্ষিণদিকে রাখিয়া পরিক্রমণ করিতে হয়। লামাদের 

মধ্যে এক সঞ্প্রনায় আছে, তাহারা সরোবর বামদিকে রাখির! পরত্রষণ 

করিয়। থাকে। হের তট দিয়া রাস্তা আাছে। তীরে আটটী মঠ আছে, 

ই্ছাকে গুক্কা বলে। তাহাদের নাম_-3001070-007705, 8৪786০- 

(100)08, [:000-9020009। (105801-6007109)  0/0000015, 

0067270-0010005 [070)0-080-0901708) 
[009-00000% টু 

গল্ফাতে একটা শিলালিপি আছে। 
প্রতিদিন এই সফল গুন্কা হইতে 

শত্ঘ নিনাদ গুলিতে গাওয়া বায়। মনে হর মেন. যাত্রীদের আহ্বান 

করিতেছে। মানস সরোবরের নিকট বড় গছাটার ন
াম ধুকায়। ইহায় 

মধ্যে নানা দেবদেবীর মৃঠি গাছে! ৃত্ারপর যে প্রকার গলাতে 
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অস্থি ও ভক্মাবশেষ বিপর্জন করিতে হয় সেইগ্রকার মানেস-সরোবরের 

জলেও হইয়| থাকে এবং সমতৃ্লা পবিত্র বলিয়। খ্যাত। মানস- 
সরোবর উত্তর-দক্ষিণে বিস্বৃত এবং পুর্ব-পশ্চিমে ইহার দৈর্ঘা 

অপেক্ষাকৃত কম। নিকটে রাঞ্ষদ তাল নদী। প্রায় সাতটী 
নদী ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে আসিয়া এই হদে পতিত হইয়াছে, 
[কন্ধ এই হের জল বাহির হইবার কোনও রাস্তা নাই। এখানে 

নানাজজাতীয় হংস, চক্রবাঁক, ক্রৌ্চ, বক ও অন্তান্ত জঙ্নচর পক্ষী বিচরণ 
করে। এখানকার দৃশ্ত এত চমৎকার যে কেহ তাহ! বর্ণনা করিতে 

সক্ষম হয় না। এযে দেবস্থান, চতুদ্দিকে অনন্ত তুষার ক্ষেত্র। দৃষ্ঠ 

এত মঙ্থান যে এখানে আমিলে তগবং প্রেমে আনন্দে আম্মার হইতে 

হয়। মানস সরোবরের চান্লিধারে ৮১*টা প্রসিদ্ধ গুহা আছে। এই 

গুলি এত বড় যে বণিকের| পণাস্তরবা আনিয়া এই গুহার মধো অবস্থান 

কয়ে এবং শবিধা্ত বাঁণিঞ্জা করে। জিয়াওন নামক গ্রম্ফ'র নিকট 

একটা তগ্তকুণড মাছে ইহার জলে প্লান করিলে অনেক কঠিন ব্যারাম 

আরোগা হইয়! যায়। ইহার নিকটে একটা স্বর্ণ খনি আছে। প্রবাদ 
আছে যে মান্ধাতা এখানে তপন্তা করিয়াছিলেন এবং যোগবলে এই 

সরোবর লি করিয়াছিলেন বলিয়! ইহার নাম মানস সরোবর। 
এখানে হিন্দুরা শ্রানধাদি কার্ধা সম্পাদন করিয়া! থাকেন। স্থানটা এতই 

নিজ্্ন যে এখানে গ্ররৃত সাধনার স্থান। আমরা গৃহী আমাদের 

এ স্থান ভাল লাগিবে কেন? আমর! যে মৃত্যুকে ভয় কার। যাহারা 

গ্রক্কত সাধক, তাহার! সংসারের জনিত্যত৷ হৃদয়াঙ্গম কবিতে পারিয়াছেন, 

তাহাদের নিকট মৃত্াতর় সাধন বন্ধ, তাহাদের হৃদয় কৃতান্তের করাল- 
ছান্ত দেখিয়া হৃদয় ছুরু ছুরু করিয়! কাঁষ্পত হয় ন!। 



নিয়পিখিগ সংবাদ ১৩ই আশ্বিন, ১৩৩১ লন, তারিখের 

দনিক বনুমতীতে গ্রকাশ হইয়াছিল। 

ভূ-পর্যযটকের কথ! 
মানদ-সরোবরে সাধুমণ্ডলী 

*১৯১৭ থুষ্টাযের ষ্ঠ মাসে আমি তিব্বত ভ্রমণ করিতে করিতে 

মানস-সরোৌবরে উপনীত হই। মানস-মরোধর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে 

রায় তিন মাইল দূরে আমি একটা সুপর ৪ মুপরিষ্কত স্থানে ২২ জন 

সাধুকে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দেখিতে পাই। তাহার মধ একটা মুষক ও 

একজন যুবতী নগ্নদেহে গরস্পব স্ুখীন হইয়া বমিয়া আছেন দেখিতে 

পাই। এই যুবক ও যুবতীর স্থায ্বান্কৃতি মানব জমি পৃথিবীর 

কুত্রাপি আর দেখিতে পাই নাই। যুবকটির একটা চাত যুবতীর স্তনে 

সত, অন্ত হস্ত করধরা ( জপের মত) রহিয়াছে। যুবহী তাহার সুখে 

ুক্তকবে বদিয়৷ আছেন। কাহারও চৈতন্ত নাই। সকলেই ধ্যানময। 

অবশিষ্ট কুড়ি জন বদ্ধ। তাহাদের প্র আজানুলখিত ও ধব্ল। 

কাহারও একটুমাত্র বন্বও নাই, গলার উপবীত৪ নাই। 
উচারা মকলেই 

পরম্পব নিচ্ছি়ভাবে উপবিঃ। এই দার শীতে মুত্র বা নিঠিধন ত্যাগ 

করিলে উহ! তৎক্ষণাৎ জয়া হায়) বিশ্ব (িশ্য়ের বিষয়, উঠার 

সেই অতি দুরন্ত শীতে অনাবৃত গাত্রে তথায় দিয়া রছিয়াছেন। আমি 

উহাদের সকলেরই নাড়ী টিপিয়! দেখিয়াছিলামনাড়ী 
অতি ক্ষীগভাবে 

বহিতেছিল। আমি এবং আমার নঙ্গী সিকিমের একজন ধা 

জমিদারের পুত্র উভয়ে দশ দিনকাণ াাদিগকে বিশেষভাবে লক্ষা 

করিয়াছিলার, তাহাদিগকে কখন? নড়িতে চড়তে দেখি নাই। 

উহীদিগের সহিত কথাবার্তা কহিবার ছ
 গা! জন এতই ব্যাকুল 



২৯৪ কেদার-বদরি পরিজমণ 
এর তারার ররর 
হইয়াছিলাম যে, তাহাদের কাহারও হাতে কাপড় বাধিয়! আমর দুইজন 
অনেক টানাটানি করিয্বাছিলাম, কিন্তু তাহাদিগকে একটুও নড়াইতে 
পারি নাই। ১৯২১ খষ্টাৰে আমি পুনরায় এ স্থানে গিয়াছিলাম, মে 
বার তথায় ২১ জনকে ঠিক সেই অবস্থায় দেখিতে পাই। কেবল একজন 

দীর্ঘ শৃশ্ীধারী বৃদ্ধকে দেখিতে পাই নাই। আমি উহাদের প্রতোকেরই 
ফটো! লইয়া! আসিয়াছি। দ্বিতীয়বার আমি*একাকীই গিয়াছিলাম, তখন 
শীত এত অধিক যে, তথায় টারি পাঁচদিন ছিলাম। এই চারি পাঁচ দিন, 
আমি তাহাদিগকে যথাসাধা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, কিন্ত তাহাদিগকে 
একবারও নড়িতে দেখি নাই। পূর্বে তাহাদিগকে যেরূপ দেখিরাছিলাম, 
পরবারেও ঠিক সেইরূপ দেখিয়াছিলাম। কাহারও কোনরূপ বৈলক্ষণ্য 
দেখি নাই।” 

শীতের সময় জল জমিয়া বরফে পরিণত হয়। হদমধ্যে কোথাও 
বালুস্তর, কোথাওবা প্রন্তরধণ্ড সকল বিস্বৃত। বালুস্তরের নীচে 
কোথাও কোথাও আটালু মাটি মাছে। হ্দের তটে কোথাও কোথাও 

এক প্রকার ঘাস আছে, তথায় শশক দেখিতে পাওয়া যায়। বন্তগর্দভ 
দলে দলে চড়িয়া বেড়ায়। সরোবরে জলজ তৃণাদি আছে। 
জলের মধ্য ঝড় বড় মাছ খেলিয়! বেড়ায়, কিন্তু কেহ তাহাদিগকে 
ম্র্শ করে ন!। কোথাও কোথাও পঙ্গপাল, ভাস প্রভৃতি দেখা বায়। 
রাজহংস এবং আরও কয়েক রকম পাখী জলে বিচরণ করিয়া থাকে। 

হিন্দুদের নিকট মরোবরের জল অতান্ত পবিত্র। দেশে প্রত্যাবর্তনের 
সময় তাহার! শিশিতে ভরিয়া সরোবরের পবিত্র জল সংগ্রহ করিয়া 
মিয়| আমেন। মানস-সরোবর সমুদ্রবক্ষঃ হইতে ১৫১৯৮ ফিট উচ্চ 
অধিতাকায় অবস্থিত। ইহা ২৭* ফিট গম্ভীর। মানস-সরোবর ও 
রাক্ষদ তালের মধো। একটা উষ্ণ গ্রত্রবণ আছে। সরোবরের তীরে 



রাক্ষমতাল ২৯৫ 
সিসি া বী ৩০ পাশ শা আও জি সহ সি ০ 

নস "৮ পাস্িারাাউটি 

ডাকাতের ভয় আছে। সরোবরের দক্ষিণে মন্ধাত| মহাপর্যত 

(২৫৩০* ফিট উচ্চ)। উচ্চ-পর্বতমাল! হটাকে চতুদ্দিক হইড়ে 

বেষ্টন করিয়া আছে। 

রাক্ষমতাল 

এই হুদ মানস-সরোবকের পশ্চিমে অবস্থিচ। ইহাকে রাবণ-ছুদও 

বলিয়া থাকে। মানস-সরোবর অপেক্ষ। দৈর্ঘ্য কিছু বড়, ইছায় 

পরিধি প্রায় ৬* মাইল হুইবে। হ্দটা গিরিমালার মধো আফিয়া 

বাকি! মান্ধীত| ছইতে কৈলাশ পর্যন্ত বিদ্বত। এই হুদ হইতে 

শতদ্র নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, সমূদ্রবঙ্ষঃ হইতে ১৫,০৫৯ ফিট 

উচ্চ অধিত্যকায় অবস্থিত। 

রাক্ষদ তাল নদীর তীরে বহু প্রাচীন একটি বৃং ধর্শালার 

ভগ্নাবশেষ দুষ্ট ছয়। নদীর মধ্যে একটা ছোট দ্বীপ আছে। প্রবাদ 

আছে যে রাৰণ এখানে তগন্ত। করিয়াছিলেন। এখানে শীতের 

কর মাস লোকজন বাদ করে না। এই হদে নান! জাতীয় হংগ, 

চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষী নির্ভয়ে ক্রীড়া করে। এন্বাদে হিস 

নাই, এ স্থানে মানুষ, অলচর, স্থলচর প্রতি প্রানগণ নিয়ে একসঙ্গে 

চলাফের। করিরা থাকে । জঙ্গলী মহিষ, ঘোড়া। গরু হরিপ, খরগোস। 

সাদা চিতাবাঘ ও অস্তান্ত জন্ত হদের নিকটন্থ ওললে বল পরিমাণে 

বাস করিয়। থাকে । তির্বতীরা ভেড়া, ছাগল প্রন্ৃতি তদের নিকটস্থ 

মালভূমিতে চড়াইতে নিয়া আগে। রাক্ষদ তাল বা রাবণ হা হইতে 

মানস সরোবর ৩ মাইল হইতে ৬ মাইল বাবধান কিন্তু র্যার সময় এই 

দুইটা হদ একত্র হইয়া বিশাল আকার ধারণ করে। এই উতয় ছুদের 

সধ্য দিয়। কৈলাশ যাইবার রান্ত!। 



২৯৬ কেদার-বদারি পরিভ্রমণ 

আলমোরা হইতে মানস সরোবর ও কৈললাশ। 
আলমোরা হইতে আসকোট প্রায় ৯ মাইল দুরত্ব। কতক রাস্তা জঙথ পৃষ্ঠে এবং কতক রাস্তা পদব্রজে যাইতে হয়। আসকোটের গর 

অন চড়াই পরে ২ মাইল উত্রাই। আসকোট হইতে এক রাস্ত। গারবাং 
গিয়াছে। বালবাকোটে ১১৫ খানি মাত ধর আছে। এখান হইতে ধারচুলা ১* মাইল উত্তরে, এখানে গবরণমেন্টের অফিস আছে। ধারচুলা 
ও হাজার ফিট উচ্চ। ইহার গর চড়াই এবং ১, মাইল পর্যন্ত বনু 
চড়াই ও উত্রাইর রাস্তা। পরে খেলা, এখাঁনে ডাকঘর এবং 7, ঢা. ]), 
র কর্মচারী আছে। নিয়ে ধবলী গঙ্া। খেলার পর ১ হাজার ফিট 
নিয়ে ধবলী গঙ্গার তীরে উপস্থিত হইতে হয়। ইহাকে দরম| নদীও বলে। 
এখান হইতে রান্তা় কঠোরতা দৃষ্টহয়। 

সশা--ইহা চৌদাম পটির অন্তর্ত, এখানে টিয়া পাটোয়ারী আছে। 
মশা চৌদাম বড় গ্রাম, ৮ হাজার ফিট উচ্। এখানে শীত বোধ 
হইয়া থাকে। একটা উচ্চ পাহাড় অতিক্রম করিতে হয়। এখানকার 
মন্র ভাল গ্রদিদ্ধ। 

নামখেলা-.এখাণে ৮১৯ খান! ঘর আছে। ২ মাইল দুরে গালা 
বা গাল! গড়ে_এখানে ডাক পিনের আড্ডা। কয়েক মাইল উতয়াইয পর মেতু পার হইতে হয়। বহু চড়াই উত্রাই ও বহু পার্বত্য 
নদী পাওয়া যায়। 

মালপা-_পিয়নের আড্ডা একখান! ক্ষু্র ধয়। পরে কালী নদী 
অধবা সারদা নদী, রাস্ত! চড়াই ও উত্রাই। 

বুধ--এখানে স্কুল, আছে। এখান হইতে গারবাং মাইল 
ব্বধান। 
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১৬৬ পপীপপিপপপিপিপিপ প
িপিপ

ি সপ 

গান্সবাহ-এখানে ডাকধর, কুল ও প্রায় একশত খানি গৃহ 

আছে। শীতের সময় স্কুল ও ডাকঘর থাকে না। রুমাদেবী কল 

সাধু ও মন্যামীদের অভ্যার্থনা করিয়া থাকেন। সুতরবক্ষঃ হইতে 

এই স্থান ১* হাজার ফিট উচ্চ। এখানে খুব শীত বোধ হই! থাকে। 

কাঁলাপীণি- এখানে বৃক্ষের অভাব। অর অল্ন চড়াইয় পর 

শঙ্গচ্চান। এখানে লোকালয় নাই। সমুদ্রবক্ষঃ হইতে এইস্থাদ 

১৫ হাজার ফিট উচ্চ। 

লিপুলেখ- সমুদ্রবক্ষ; হইতে এই স্থানের উচ্চতা ১৬১৭৮, ফিট। 

এখানে খুব জল ও বড় হইয়া থাকে। এত গ্রবল বেগে বড় বছিতে 

ধাকে যে জময় সময় পথিকের প্রাণ বিয়োগ হইবার সস্তাবল! ই়। এই 

রা্তায় শিরপীড়ীয় সময় সময় যাত্রীকে আন্থর করিয়। ফেলে। উচ্চ 

হইতে অবতরণ করাই এই রোগের একমাত্র গ্রাতযেধক। 

শ্বারচ্ছতায়ও বিলক্ষণ কট দিনা থাকে। এখনি হইতে রাস্তা 

উত্রাই পরে নদীর তীর দিয়া ১ মাইল নিয়ে পালে নামক স্থান, এখানে 

২ খান! গ্রস্তরের গৃহ আছে। লিগুলেখ হটতে দুরে তাকলাকোট 

র্ন অস্পষ্ট ভাবে দেখা যায় কিন্ত কর্ণালীর তটে আ
তিয় পাবে দেখিত্তে 

পাওয়! যায়। নদীর তটে একখান। বড় গ্রাম হহাকেও তাকলাকোট 

বলে। উচ্চপাড় হইতে নদী অনেক নিয়ে। নদীর বিপ্তার অর্থ 

ঠের অতান্ক অকাব। গরু, 

ভেড়। গ্রতৃতির পুরীয সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয তাহাই জালানী 

কাঠের কা করে। এখান হইতে কৈলাশ ৪ দিনের রা! | 

এই ভাকলাকোটের শেষ মীানায কর্দাম নামে একটা স্ষুতর গ্রাম 

আছে। তাকলাকো
ট হইতে কর্দাদের দুর ১২ মাইল। এই প্রাণে 
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্জার একটা চতুর্মুখ মৃত্তি আছে। কৈলাশ পর্য্যন্ত যাইতে রাস্তার 
যে সব গ্রন্তর তৃপ্ত আছে তাহাতে পালি ভাষায় ধোদিত লিপি আছে। 

ষাত্রীর! এই।সকল স্তস্ত পবিত্র জ্ঞানে প্রদক্ষিণ করিয়! থাকে। কর্দামের 
নিকটে টোয়! নামক একটা ক্ষুত্র গ্রাম আছে। রাস্তায় জলাভাব কারণ 

বরণা ও নাল!র জল জমিয়! বরফ হইয়। যার়। 

টোয়! হইতে ১৫ মাইল দুরে গৌরী উদ্ধার নামে একটা গুহ! আছে। 
মানদ সরোবরের রান্তা এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এখানে 

আরও তিনটা গুহ। আছে। প্রবাদ এখানে সিদ্ধিদাত! গণেশের জন্ম 

হইয়াছিল। এই স্থানটা বড়ই নির্ন। ছুমা নামক কাটা গাছ 
ব্যতীত অন্ত কোন বৃক্ষাদি নাই। এই গাছ কাচা অবস্থায় জলে, 

গুষ্ধ কাঠের দরকার হয় না। এখানে ডাকাতের ভয় আছে। 

এই ডাকাতের! যাত্রীদের লুঠন করিয়া সর্বস্বান্ত করিয়া দেয়। 

নিকটবর্তী গ্রাযে যাইয়। রাত্রিবাপ করিতে হয়। ইহার পর 
চড়াইএর রাণ্।। একস্থানে একটা প্রকাণ্ড গ্রস্তরের স্তপ আছে তথায় 

বাতীরা ছুই এক খান! করিয়া! প্রস্তর ফেলিয়! দেয়। এই গ্রকার করাতে 

এখানে একটা গ্রকাণ্ড স্তপে পারণত হইয়াছে। এইস্থান হইতে মানস 

সরোবর স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া ফায় এবং ৯ মাইল দূরে অবস্থিত। 

বলখ।-তা জুক্ম নামক একটা ১৫ মাইল বিস্তৃত মালভূমি 

মানস সরোবরের নিকট আছে। এই স্থানটা ১৫,০০৯ ফিট উচ্চ। এখানে 

একটা ধর্থশাল! আছে কিন্তু বাহিরের লোক বাস করিলে ভাড়! দিতে 

হয়। এখানে কেহ গৃছাদি নির্মাণ করিতে পারে ন|। তির্বতীয় 

রাজসরকারের কোনও উচ্চ পদের নাম তারভুম। এই তারঞজুম এখানে 
বাস করেন। মালতৃমিকে তির্বতীর! বরখা বলে। এইজ এই 
স্থানের নাম বরখা!-তারষ্কৃষ হুইয়াছে। তির্বাতের রাজধানী লাস! ও 
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তাহার নিকটবর্তী স্থান সকলের সহিত যাহাতে সরকারের কার্য বলটার- 
রূপে সম্পর হয় তাহাই তত্বাবধান কর! তারজুমের কাজ। 

কৈলাশের নিয়ে ভারচিন নামক একটা কুদ্র গ্রাম আছে। এখান 

হইতে ডোসাক্ নামক একটা স্বাধীন ভূটায়! রাঙা ৭ মাইল ব্যবধাম। 
তি্বতী ও ভুটীয়াদের বাণিঙা করিবার জগত এই স্থানটা একটা ফেব্রু 
স্থান এবং এই স্ানটী কৈলাশ" গ্রদক্ষিণের আরগ্ত ও শেহ। কৈলাশেয 
নিকট নন্দী গুচ্ফা নামক একটী গুহ! আছে, এখানে হাত্রীয়া ভ্িলোচনের 

পৃজ| করিয়! থাকেন। গুহার দরজা গজদন্থময়। চীনের! এই গানটা 

স্থাপন করিয়াছে। এখান হইতে ১২ মাইল দুরে দিদিফু নামক জায় 

একটা গুহা আছে।এখানে বুদ্ধের একটা প্রণতর মৃত্ঠি আছে । এট গুহায় 
লাম! জোধি নামক একজন মতি বুদ্ধ পুরোহিত বাল করেন। 

দিদিফু হইতে ডালমাল! তীর্থে আসিতে হয়। এই ভালছালা 

তীর্থ ঠিক কৈলাশের পাদদেশে অবস্থিত। এই স্থানটী খুব উচ্চ। 

ডালমাল! চীনা ও তির্বতীদিগের প্রধান তীর্ঘস্থান। ভাঙার! এখানে 

তর্পণ ও প্রায়শ্চিতাদি করিয়। থাকে। ভালমালার কিছু নিয়ে গৌরীকৃঙ 

কিন্তু বরফে ঢাকিয়! থাকাতে কিছু দেখ! যার না। এইঅস্ঠ ইহাকে গু. 

কুণ্ডও বলিয়া! থাকে। ইহার পর আরও ঢইটী গুহা আছে। একটা অতান্ত 

বৃহৎ এবং ইহার মধ শ্রীবাম, রাবণ ও তাঙাগের অগ্রচরবর্ের প্রা 

ছুই সহতপ্রন্থর মূর্তি আছে । এই লব গুহা কৈলাশ প্রধক্ষিণ করিধায় 
সময় পাওয়া বায়। কৈলাশের আরতন ৩৩ মাইল । সমস্ত কৈলাশ প্রহঙ্গিণ 
করিতে ৭৮ দিবস মময় লাগে। সকলে প্রহক্ষিণ করে না, কযেকটী 

ওছা দেবিয়াই প্রত্যাবর্তন করে। কৈলাশের চারিধারে একটা দত়িয় 
চিহ্কের স্তায় দাগ আছে । এখানকার লোকের ধারণা রাবণ রি! বখন 

কৈলাশ উত্তোলন করিয়াছিলেন, এই চি তখনকার / 
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এই অতুল তীর্থ কৈলাশের খুব নিকটেই শতদ্র ও ব্রঙ্গপুত্রের 
উৎপতি। 

এই রাস্তায় খান্তপ্রব্যের অভাব। গুরপাপড়ি (চিনি ও ময়দ| 
দিয়া ভাজ! একগ্রকার গ্জিনিষ), ছাতু, মান ও চা ছাড়! আর কিছু 

পাওয়া! যায় না। মানম সরোবরের নিকট প্রচুর পরিমাণে উল 
গাওয়! ধায় এবং ইহ! ভারতবর্ষের বিতর স্থনে রগানি হইয়া থাকে। 

লবণ ও সোহাগাও বথেই পাওয়! যায়। তীর্বতীর। কৈলাশ ধামকে 

"গনকমুর চি" ও ভুটিয়ারা “গঞ্জরি* বলির! ধাকে। 

যমুনোত্তরীর রাস্তা! 

হারার হইতে রেলপণে দেরাছুন আদিতে হয় এখানে ঘোড়ার 

গাড়ী, দাী প্রভৃতি গাওয়া যায়। এখানে মোহন্ত শ্রীমৎ লছমন দাস 
জিউর একটা বৃহং দেঁবাণয় ও তৎসংলগ্ন ধর্মুশালা আছে। ই! নানক 

পন্থী সাধুদের গ্রধান তীরথস্থান। এখানে হিমালয় ভ্রমণোপযোগী যান. 
বাছনের বন্দোবস্ত করিয়া! নিতে হয়। দেরাদুন একটা প্রসিদ্ধ সহর। 

গবর্ণমেণ্টের স্কুল, কলেজ, বনবিভাগের প্রধান আফিম ইত্যাদি আছে। 

এখান হইতে জ্লাভজাপুক্র ঘোড়ার গাড়ীতে যাওয়া! ধার) পরে 

গত্ুন্তি ৮ মাইণ, অতান্ত চড়াই। ল্যাখোরে বাজার। এখানে 
সাধুদের জন্ভ একটা শিবালয় ও ধর্মশাল। আছে। লাখোর হইতে 

নাালব্কী ৬ মাইল, এখানে খুব জলকষ্ট, প্রায় ১ মাইল দূর হইতে 

গল আনিতে হয়। এক টিন জলেরমূলা এক আনা। এখান হইতে 

এক মাইল জুবাশ্খোলী নামক স্থান হইতে একটী পার্বত্য পথে 
ধা যাওয়! বায় কিন্তু যধ্যে একটা দুর্গম চড়াই আছে। বালকী হইতে 

ঞন্মোডী ৯ যাইল। রাজপুর হইতে ধনোটী একটা সহজ রাস্তায় 
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১৮ মাইল। এখানে কালীকম্বলী বাবার ধর্শালা, টিছরী রবের 

ডাকবাংলা, পুলিশ চৌকী ও দোকান আছে। জল আমদূর হইতে 
আনিতে চয়। ঝালকী হইতে ৩ মাইল দুরে একটা রাস্তা টিহ্নীয় 
দিকে গিয়াছে । ধনোটী হইতে ক্ানাতাল ৮ মাইল। এখান 
হইতে একটী রান্তা টিছরীর দিকে গিয়াছে। এধানে কালীকধলী বাবার 

ধরমশীল! ও খাগ্বস্রবোর দোকান আছে। রাস্তার মধো হুয়কগার দেবীর 
মন্দির। কানাতাল হইতে বতলডিয্ীনন ৯ মাইটল। এখান হইতে 
একটা রাস্ত! গ্রতভাপনগর, একটা টিহরী এবং আন্ত একটা টন্তর কাণীয় 

দিকে গিয়াছে। বলডিয়ানে ধর্শালা ও একখান মাত্র দোকান আছে। 

এখান হইতে চ্ছোক্ম ৫ মাইল। এখানে নেপালের তৃতপূর্ব সেনাপতি 

দেবশমসের জঙগ বাাছুবের একটা ধর্ধশালা আাছে। চিনি তাহার 

্ত্ীব শ্রপার্থ এই ধর্ঘশালা নির্মাণ কবিয়াছেন। ছ্বাম একটী মাঠে 

মধো অনগ্ঠিত। অতি মনোরম দহী। এখান হইতে শ্রোতা ৩ হাইল। 

পরে ৫ মাল দূরে লোড । এখানে রাসীতা ৭ লক্ষণদেবেরর 

সুর্তি মাছে। তলদেশদিয়। গঙ্গা প্রবাতিত। পরে প্লাস ৫ মাইল। 

এখানে কালীকথ্বলী বাবার ধশ্রশাল। ও দোকান আনে । এখান হতে 

একটী রাস্ত' গঙ্জোতবীর দিকে গিয়াছে । পরান তইতে বমুলোরী 

3৬ মাইল। ধরা হইতে লাড়ীখাল ৭ মাইল, নিকটবর্ধী গ্রামে 

ধ্দঘশালা আছে, তথায় পাকা দার। ভীষণ জঙ্গলের মানা রান্তা। 

ধরানু হইতে পক্সাঁননী ১৪ মাইতে | রড়ীগাল হতে বাল্য ১৫ 

মাইল চড়াই পরে কিছু উংবাই। গঞ্গাননী দদুনার তীরে আবগ্িত। 

গঙ্গা হইতে একটী শাখা আপিরা পধুনার পড়িয়াছে। 'থখান হইতে 

ওটি নি শ্াম » মাইল, রান্া চড়াই ও উতরাষট। পরে * মাইল 

নে লাতীগাও। এখানে গ্রাহ্য ধর্শশাল! আছে। রানিগাও হইতে 
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গল্পস্লাতী ৬ মাইল এবং গঙ্গাননী হইতে ২১ মাইল। এই গ্রামটী 
খুব বড় এবং চড়াইর উপর বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রে অবশ্থিত। এখানে 

যমুনোততরীর পাগ্ডার। বান করেন। শীতের সময় ষমুনাদেবীর পুজা! 
এখানে হইয়া থাকে। গ্রামের মধ্যে ধর্মণাল] শনৈশ্বর ও সোমেশ্বর 

মহাদেবের মনদিরাদি আছে। 

খরসালী হইতে বমুনোত্তরী ৬ মাইল) চড়াই ও উৎরাই এবং পথিমধো 
ভৈরবনাথের মন্দির আছে, তীহাকে ছিন্নবন্থ দিয়! পৃজ] দিতে হয়। 

গঙ্গাননী হইতে আর চটি নাই, রান্তায় মধ্যে মধ যে গ্রাম আছে তথায় 

যাত্রীর! অবস্থান করিয়া থাকেন। 

মমুনোস্তরা 

এই ধামে জুতা পার দিয়! প্রবেশ নিষেধ। যাত্রীদের ভুত! পশ্চিম 
পারস্থিত দোকানদারের তবাবধানে রাখিয়। আসিতে হয়। এধানে 

ধুব কম যাত্রী যাইয়| থাকে । পূর্সে এখানে আমিবাব জন্য ডাল রাস্তা 

ছিলন| কয়েক বংমর ছইল টিহরীর রাজা নিজবায়ে ধরানু হইতে একটা 

রাষ। নির্দাণ করিয়া দিয়াছেন। এখামে গরমজলের ঝরণা, কুণ্ড ও 

ফোয়ারা দেখিতে অতীব মনোছর। গরমজলের কুণ্ডেব তাপ ১৯৪৭ ফা, 

এখানে চাউল কাপড়ে বাঞ্চিয়া দিলে অল্প সময়ের মধ্যেই অর প্রস্তত 

হইয়া যায়। রুটিও এই জলে বেশ তৈয়ার করিয়! নেওয়! যায়। এখানে 

প্রী৬যমুনাদেবীর মন্দির, নার? কুণ, বরক্ধকুণ্ড, গৌরাকুণ্, গোমুধী 
প্রভৃতি গরমজলের কুওড ও ফোরার! আছে। এখানে ধর্শশাল! আছে তথায় 

যাত্রীয়! বান করিয়া থাফেন। যমুনার অপর পারে খাছগ্রব্যের দোকান। 

যখায় গরম জলেয় ধারা বমুনাতে পতিত হইয়াছে তাছাকে অসিগঙ্গদ 

বলে, এখানে যাত্রীর! সানাদি করিয়! খাকেন। সমুদ্রবক্ষঃ হইতে এই 



১০৯৭ রাস্তা ৩৯৩ 
সস ৯ পি পর পি ৮ ৬ বাসি পি আতা ঃ 

স্থানের উচ্চতা! ১৯১৪০ ফিট এবং বান্দাএপাঞ্চ নামক যে পর্বতের গানে 

অবস্থিত তাহার শিখর দেশের উচ্চত| সমদ্রবক্ষঃ হইতে ২০,৭৩১ ফিট। 
& মাইল দুরবর্থী বরষন্তপ (01800. ) হইতে বমুনার উৎপত্তি হইগাছে। 

দেরাছুন হতে যমুনোত্তবী ১১৭ মাইল। 

গঙ্গোন্ধরীর রাস্ত। 

ধরাহথ হইতে ভূগা ৮ মাইল। এখানে ধর্ধশালা এবং একটা মুত 

গুহ! আছে। জঙ্গলের মধাদিয়া রান্তা। ডুতা হইতে উত্তর কাশী 
৮ মাইল। যমুনোত্বরী হইতে একটা রাস্থ। গুপ্ত কাধ গিয়াকে, ৩৮ 

মাইল, ব্যবধান। খরসালী হইতে ধাঙ্গর ৬ মাইল, পরে উপরি কোট ১ 

মাইল এবং উত্তর কানী ১৭ মাইল। উচা টিঃরী রাজের সাধডিডিসন। 

এখানে একজন ডেপুটী কারেটির পাকেন। দাতবা চিকি সোলর, 

ডাকবর, পুলিশ চৌঝী, বনবিভাগের আফস, প্রীঘং মদন যোঙন 

বহ্ষচারীর আশ্রম, ্রীমং স্ঙজনানন্দ ব্রঙ্গগাণীর ৪ কালীকলী বাবার 

ধ্মশার|, সদাত্রতের বন্দোবস্ত ও দোকানাদ আাছে। এখানেও কাশীর 

ভার অনেক দেবতার মনির আছে। কাপ বিশ্বনাধ, অর্পণ 

কালডৈরব, ওরুদতাত্রের, পরগুরাম, দুর্গা, লঙ্গেশখবর মঙাদেন, গণেশ 

প্রভৃতির মুর্তি এবং কেদারঘাট, মণিক্ণিকাঘাট। গোষাট। ক্ষত, 

দ্রুত, জানবাপীকৃত, অন সঙ্গম, বরুণা সম প্রন্তি আছে। 

্ীপর ৪:1৭ এখানে কঠোর তপস্তা করিয়া মহাদেরকে সঙ করিয়া 

অন্্রশিক্ষ! লাত করিয়াছিলেন, এবং তীগারই প্রার্থনায় মহাদেব 

এখানে নরক ত-মণি চদশ লিঙ্গ মূর্ধিতে বিরাজযান। 

এখানে ১৬ ঘর পাণ্ড। ও একটা পাঠশালা আছে। এই ধামের 

উত্তর পারে বারণাবত পর্কাত, অমি ও বঙশায় বধাবন্ী স্থান ব্যাপিযা 

শ্জ 
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আছে। পাগডার! জতুগৃহ দাহের চিহ এখানে দেখাইয়! থাকেন। এক 
মাইল উপরে বিমলেশ্বর মছাদেৰেব মনির আছে। আরও ছুই মাইল 
উপরে বরুণেশ্বর মহাদেব আছেন। উত্তর কাশী হইতে পণ্ড সঙ্গে 
কবিয়া এই সকণ স্থান দর্শন কাঁরতে হয়। ভ্ঞানব্যাপী নামক স্থানে 

নানকপন্থী সাধুদের একটা আগ্তান ও তাহার পশ্চিম-উত্তর কোনে কুষ্ঠ 
রোগীর হাশ্পাতাল আছে। | 

উত্তরকাণী হইতে ঢুই মাইল দুবে ব্রিনসীগাড় পরে চার 
মাইল দুরে ন্িনিভানা। এপানে একখানা দোকান মাছে। নিতানা 

হইতে প্মনেল্লি চার মাইল। এখানে শ্রীমংস্বজনানন্দ ব্রঙ্গচারীর 
ও কালীকম্বলী বাবার ধশ্মশাল/ আছে। পার্খদেশ দিয়া গঙ্গা 

প্রবাতিত।। মনেবি হষ্টতে স্মান্মহ| পরে ভাটোম্ালী নয় 

মাইল। এখান হইতে ত্রিগুণীনারারণ যাইবার বাস্থা সাছে। 

এধানে মহাম্মা শঙ্কবাচার্ধা গতিিত শ্রডভারবেশ্বের শিব, টিহরী 

রাক্ের ডাকবাংল'। কালীকম্বণী বাবার ধর্মশালা ও সদারতের 

বন্দোবস্ত 'ও এক খান! দোকান আছে। ভাটোফারী হইতে লুহ্ী 

চটি চার মাইল) পরে ছয় মাইল দুরে গর্জগানন্নী। এখানে এক 

খান! ধন্মশাল! আছে। এখান হইতে কিছু দক্ষিণে পবাশর দেবের 

আশ্রম, গরম জলের ঝরণ! এবং ছুই থান! ধর্মশাল! আছে। এখান 

হইতে এক মাইল দূরে শবজ্েলীগ্গাড় এবং চার দাইল পরে 

লুহাব্রীল্পাগ। এখানে স্বজনাননদ ব্রদ্ধচাবীব একটী ধর্শালা ও 
গোকান আছে। এখান হইতে রাম্ত। চড়াই আরস্ত হইয়াছে। 

ুষারীরাগ হইতে আট মাইলদৃবে সখী, পৰে এক মাইল চড়াই এর 
পরে নোল|।. এখানে টিহরী রাজের ধর্মশালা আছে। এখান 
হইতে বান্ত। উংরাই' এবং পাঁচ মাইল পবে হব্রশিল।। এখানে 



গজোত্তরীর রাস্তা 9৩৫ 
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টিহ্রী রাজের কাছারী এবং একধানা৷ দোকান আছে, অন্দূরে 

একটা মন্দির ও ধর্মশালা | হরশিল। হইতে চার মাইল দরে লাজপী 

এখানে জয়পুর মহারাণীর ও টিহরী মহারাজের ছুইটা ধর্ণালা, এবং 

একখান! দোকান আছে। গঙ্গাতে বাধান ঘাট এবং ঘাটের উপয় ছুইটী 

শিবালয় আছে। গঙ্গার অপর পারে সুশুবাগ্রান্স,। এখাদে 

গঙ্গোত্তরীর পাণ্ডার| বাস কক্পেন। এইই গ্রামে প্রা 8০1৫ খাম! বাড়ী 

আছে। এখান হইতে এক মাইল পৃ মার্বগু দেবের আশ্র, তথা 

শীতের ছয়মাস গঙ্গাদেবীর পূজা! হই থাকে। এখান হইতে ভিন 

মাইল দূরে জঙ্গল চিটি। এখানে টিহরী রাজের ডাকবাংল! 

এবং এক খান! দোকান আছে। চদ়্াইর রাগ্ডার চার মাইল দূরে 

ভৈল্পলবঝ্নোলা। ইচ1 গঙ্গার উপর লৌ? ও কাঠ নির্থিত 

একটা সেতু। এখান হতে অর্ধ মাইল দুরে ভৈল্া ভি, 
এখানে এক খানা ধর্শশালা, দোকান ও তৈরব নাথের মকর আছে। 

এখানে চঠিওয়াল! কাঠ বিক্রপ্ন করে না, নিকটবতাঁ জঙ্গল হইতে তাহ! 

সংগ্রহ করিতে হয়। তৈরব চটি হইতে গাঙ্জোত্ডলী ছর মাইল, 

রাস্তা মধ্যে মধ্যে চড়াই ও সমতল। ঝোল! হইতে একটী রাণ্ডা গঙ্গায় 

তীর দিয়া নীলাংম$ পর্ধান্ত গিয়াছে। এট মঠ তিববতবাদীদের দ্বায়া 

প্রতিষ্ঠিত, তাহাদিগকে তৃটিযা বলিয়া থাকে । এখ]নে আরও কন্তেকটা 

মঠ আছে কিন্তু তাহা! শীতের সময় তৃষারাবত হইয়া থাকে। এই 

সময় স্থানীয় লোকের! উত্তর কাপীতে অবস্থান করে। রাস্তায় গৌয়ী 

কৃণড আছে। 

ধরান্থ হইতে গঙ্গোঝরী ৭৬ মাইল এবং গঙ্গোত্তরী হইতে গোমুখী 

১৮ মাইল। 

টে, 
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ভা সল তি জান 2 শপ ন্ ক পপ পস্িসিপাস্টিতাি পেত লৌষ্ট পা শর পাস তাক লস্ট পি পিপাসা পা সদ 

গঙ্গোত্তরী 

ভাগীরখীর দক্ষিণতীরে সমুদ্রবক্ষঃ হইতে ১৯৩১৯ ফিট উচ্চ 

অবস্থিত। এখানে তিনটা মন্দির আছে। দক্ষিণের মন্দিরে মহাদেবের 

লিঙ্গ মূর্তি, হর পার্বতী, নন্দী, ভৃঙ্গা ইত্যাদি, মধ্যের বড় মন্দিরে গঙ্গাদেখী, 

যমুনাদেবী, সরস্বতী দেবী, মহারাজ শুগীরথ, জগদণরু শঙ্মরাচাধা 

প্রভৃতির মুষ্ধি এবং উত্তর-পূর্ব পার্থ মন্দিরে অরপূর্ণাদেবীর মুর্তি আছে। 

বড় মঙ্গিরটী চতুক্কোন ও ২* ফিট উচ্চ। এই মন্দির নেপালের অমর 

সিং খাপ! কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। শীতের সময় মন্দির বন্ধ থাকে 

মন্দিরে একটী প্রদীপ জালিয়! রাখ! হয় তাহ। ছয় মাস পরে মলগিরের 

দনরজ। খুলিবার সময় দর্শন করিঠে পারা হায়। এখানে কোনও 

রাওল নাই। পাগ্ডাদের মধ্যে পাচগ্জন প্রধান আছেন, তম্মধো পুত 

শ্রযুক তরদ্াত মহারা্ অধ্যক্ষ। এখানে কালীকম্বলী বাবার কয়েক 

খান! ধর্শশাল। আছে । এক খান! মাত্র খান্তদ্রবোর দোকান। যাত্রীর! 

এখান হইতে গঙ্গাঞ্ল নিয়! যায় এবং এই জল রামেশ্বর সেতুবন্ধে 

মহাগগেবের লিঙ্গোপরি ঢালিয়! থাকে । এই জল নেওয়ার জন্ত হরিদ্বার, 

স্বধীকেশ গ্রতৃতি স্থান হইতে পিতলের পাত্র আনিতে হয় এবং এখানে 

গাত্রেয় মুখ বন্ধ করিয়া ঝালাই করিয়! নেওয়ার বন্দোবস্ত আছে। 

এখানে গঙ্গায় কিনায়ে ছইটা গুহ! আছে ভাহা যোগীদের উপযুক্ত । 

গঙ্গোত্তরী হইতে গোনুখী ১৮ মাইল। এখান হইতে গঙ্গ। পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হইয়াছেদ। এই স্থানে যাইতে হইলে বৈশাখ নামে অথব! 

খিল মাসের শেষ ভাগে যাইতে পার! যায়। এই সময় গঙ্গার উপর 
জমাট হয়ফ থাকে। তথায় আহার্ধ্য সামগ্রী পাওয়া যায় না। সমস্তই 

বঙ্গে নিয় যাইতে হয়। গোমুখী হইতে নয মাইল দূরে ভিল্পব্াঙ্সা, 
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এই স্থান পর্যন্ত কাঠ পাওয়া বায়, পরে সমত্তই চির তূযার়াহৃত 

পর্বতমালা । 

ভাটোয়ারী হইতে ত্রিযুগী নারায়ণের রাস্তা । 

ভাটোয়ারী এক মমৃদ্ধিশালী গ্রাম এবং ভাস্কর গজ ও গঙ্গার 

সঙ্গমন্থলে অবস্থিত। এখান হইতে ত্রিধুলী নারাহণ ৬৮ মাইল। ৯ 

মাইল পরে চোবপনা, এখানে একখান! পর্ণশালা আছে। পরে 

রাস্ত। চড়াই, তিন মাইল দুবে ব্রেলক । এখানে ধর্শশাল! ও 

দোকান আছে। বেলক হইতে পাঙ্ল্লাণ। পাচ হাইল, রাস্তা 

উত্রাই। এখানে শ্ব্জনানন্দ ব্রদ্ধচারীর ধর্মশালা ও আহাদ ভবের 

দোকান আছে, জল কিছু দূরে। এখান হতে আলোচডি ছু 

মাইল, রাস্তা চড়াই ও উতরাই। ছয় মাইল দুরে লুড়াকেকাক্প। 

রাস্তা অপরিঞার কিন্তু বিশেষ চড়াই উতরাট নাধ। বুড়াকেধর 

বালগঞ্গ। ও ধর্মগঞ্গা নায়ী ছটা নদীর সঙ্গমন্ধলে অবাণত। এখানে 

কেদারনাধের বিশাল গিগমু্ি আছে। লিঙ্গের গায় ওর পার্ধাড়ী, 

গণেশ ও পঞ্চপাণ্ুবের মুর্ঠি আছে । এখান হইতে কিছু দূরে পর্যও 

গুহামধ্ে বশিষ্ঠাশ্রম। বুড়্াকেদার চইতে বেততী ভিন মাইল ও 

পাচ মাইল পরে হতনুডু। এখানে তৈরব নাখের হন্গির আছে, 

রান চড়াই। এখান হইতে ভে তি পাচ হাইল, গর গপশেখী 

আট মাইল, তথা হইতে পুত, ১, হাল। গ্রামে রঘুনাথ দেবের মনির 

আছে। এখানে ভৃপ্তগঙগ! প্রবািতা। এখানে ধর্ধশালা ৪ মহোকান 

আছে। ধুত, হইতে পঁবালী ১* বাইল কিন্তু এই রাতার মথেঃ 

মধ্যে কুটি আছে--১ মাইল পরে গোলালা। ৩ হাইল পরে 

গোক্সালমাতে। ০ যাইল চড়াইএর পর পোক্কান্দা 
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সস লা পসরা শিস 

চা্টি। দোঞান্দ হইতে ৩ মাইল চড়াইর পরে পঁবালী টি 
এখানে কয়েক খান! দোকান ও ধর্মশাল! আছে। পবালী হুইতে 

স্মজু চাটি ৯» মাইল। এখানে একখান! ধর্মশাল! ও একখান! 

মাত্র থাগ্ঘদ্রবোর দেকান আছে। মঙ্গু চটি হইতে ঝিষুগী-নারায়ণ 

€ মাইল। 

টিহরী হইতে প্রীনগর ' 

টিছরী হইতে পৌ ১১ মাইল, পরে ডাঙ্গচোরা ১৪ মাইল। ডাঙ্গচোরা 

হইতে জীনগর ৮ মাইল। 

কালীকম্বলী বাবা 

হবধীকেশে বহু সাধু সন্ঠাসী সাধন তঞ্জন করিয়াছেন এবং এখন 
ও করিতেছেন। সকলেই নিজের কার্য লইয়া! ব্যান্ত ছিলেন কিন্ত 

কালীকঘলীর গ্তায় সর্ধসাধারনের উপকার কেহ করিয়! যান নাই। 
কালীকখলী বাব হিমালয় ভ্রমণের রাস্তা সুগম করিয়া দিয়াছেন। তিনি 
স্ববীফেশের তপোবনে সাধন ভজন করিতেন। তীহার নাম শ্রী ১৮ 

প্রীমৎপরমহংস বিশুদ্ধানন্ ব্রহ্ষচারী। তিনি সর্বদা একখান! কাল 
কল বাধহার করিতেন, এইজস্ক সকলে তীহাকে কালীকঘ্বলী বলিয়া 

থাফে। তীহায় চেষ্টায় ছিযালরের তীর্থ ভ্রমণের রান্তায় রাস্তায় ধর্শালা, 
সদাব্রত, মধো মধো ঢড়াইর উপর জলসত্্র ও হাধীকেশে ওষধালয় প্রভৃতির 

বন্মোবণ্ত হইয়। সেই সাধু মহাস্থায় অক্ষয় কীষ্টি ঘোষণা করিতেছে। 
কলিকাত। বড় বাজারেয় বিখ্যাত মারোয়ারি বণিক রার় শেঠ 

সয়্মল শিবগ্রসাদ বুনধুনওয়ালা তাহার বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণীকে 

সঙ্গে করিয়! বদরিকাশ্রষ তীর্থ দর্শম অভিলাষে হৃবীকেশে উপস্থিত 
হন। তথায় কালীকদ্বলী বাবার নাম শ্রবণ করিস গাহার দর্শনাতিলাসে 
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ভপোধনে উপনিত হই বাধাকে জিজানা করেন হায় দ্বার! কি 

উপকার হইতে পারে। প্রথম প্রশ্নে বাবাজী কোনও উত্তর দেন নাই। 

পরে ২৩ বার গ্রন্থ করাতে তিনি বলেন যে লাধু নন্তামীর বাগের ও 

আহীরের অত্যন্ত অনুবিধা। যাহাতে এই অদ্ভাব দূর হয় ভাহার 

বন্দোবস্ত করিলেই তিনি অতান্ত সখী ও উপ্কৃত হইবেদ। বণিক 

প্রবর ইহাতে সম্মতি জানাইলে বাৰাজী তীহা:ক সঙ্গে করিয়। সমস্ত 

উত্তরাখণ্ড পরিভ্রমণ করেন এবং কোথা [ক প্রকারে ধাতীছের নুবিধ 

হইবে তাহ! দেখাইয়া দেন। ইহার পর করে উক শেঠের ও আন্তাঙত 

লোকের চেষ্টায় ও অর্থবলে নিলিধিত স্থানে ধর্শশালা ও সদাক্রতের 

বন্দোবস্ত হইয়। তীর্থপর্যাটনকারীদের 
অপেষ প্রকারের গুবিধা হষটয়াছে। 

সকল বর্দশালাতেই লিখ! আছে কালীকঘ্বণী বাখার আজায় অনু 

শেঠ কর্তৃক স্থাপিত ইত্যাদি । 

লৌহ সে ও সুরজমলের অঙ্গ কীঠ়ি ঘোষণ! 
লছমন্ ঝোলার 

করিতেছে । এই মেড তাহার মাতৃতক্তির নিদশন। তার মার 

আদেশ অনুসারে তিনি নির্ধান করিয়াছেন। 

যে সকল স্থানে ধর্দশাল! আছে সাছার নাম *- 

সববধীকেশ রোড ষ্টেসন অিুসী নারায়ণ 

সতা নারারণ 
রান 

স্বধীকেশ 
কোধারনাখ 

রাম আশ্রম 
লালদাগ। 

লন বোল! 
গরু গর 

ব্যানঘাট 
কুষার চটি 
জোশীমঃ 

দ্েবগ্রয়াগ 
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শ্রীনগর 
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বন্ত্রীনারায়ণের রাস্ত। বন্ধের কিঞিৎ মন্তব্য ৩১১ 

বদ্রীণারায়ণের রাস্ত। বন্ধ হওয়ার সম্ান্ধে 

কিঞ্চিৎ মন্তব্য| 

বিগত ১০১৮ মনের ৮ই আশ্বিন তারিখের বনুমভীতে প্রকাশ হর 

ছিল «সে দিন এক সাধু সন্ন্যামীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইচা'ছল। 

কথায় কথায় তিনি জিজ্ঞাস] করেন, বদ্রিনায়ায়ণের পথ বন্ধ কর! 

হইয়াছে কেন বলিতে পারেন? কেন,-এ কথা জানা দুরে থাকুক। 

পথ যে বন্ধ হইয়াছে, এ কথাও বাঙজালার অনেকে জানেন না। এই 

ভশাব দিলে সাধু বণিলেন, "কেন, তোমরা কি ভান না, মহাধুদধ 

আরম্ভ হইবার সময় চইতে আজ ৭ বংলরের মধো তীর্ঘবাত্রীর! হা 

তিন বার ব্রির পথ খোল! পাইর়াছে, অবশিষ্ট চারি বার দানা 

ওজুহতে সরকার পথ বন্ধ রাখিয়াছেন। এবারও হথাগীতি গত 

বৈশাখ মানে প্রায় ২* তাঞজার সন্ত সাধু বররির পথে যায়! করিলেন) 

কিন্তু লছমনঝোলায় তাহাদিগকে মাক করা হয়। সরকার-পক্ষের 

লোক বলেন, এবার বদ্দিনারায়ণে তলের! ও ছুঠিক্ষ হওয়াতে এইরপ 

সতর্কত। অবলখ্ধন করা হইয়াছে। কিন্তু এ ফগা শুনিয়া নিশির 

সাধু লছমনঝোলায় স্যাগ্রছ অবলশ্বন করিয়া গ্রাযোপবেশন করেন। 

তিন দিন তাঁহার! অনশনে থাকিলে কে তাঙাদের কথার কর্ণপাত 

করে নাই। আমরা সাঁধুর কথা পুনিরা তত্ভিত হষইযাছি। অবনত 

সংক্রা্ক ব্যাধির প্রারলাহেড় হাত্রিসমাগম বাঞনীর নছে। কিন্ত 

৭ বংসরের মধ্যে ৪ বারই কি পথে এই বাধা উপস্থিত হইয়াছিল? 

আর যদিই বা এই বাধা উপন্থত হয়, তাহ! হলে দেশ-বিদেশের 

'ঘাদপত্রে পূর্বে এ সংবাদ প্রকাশ করির! দেওয়া হ না কেন? 

জিলে বন বাত্রীকেই লছমনঝোল! পাত গিয়া হতাশ হই ফিরি! 



৩১২ কেদার-ব্দরি পরিজমণ 

আমিতে হইত ন|। সত্য মিধ্যা জানি না, তবে কোনও কোনও 
সাধু বলেন, সংক্রামক রোগের সংবাদের মূলে কোনও ভিত্তি নাই, 
গাড়োয়াল প্রদেশে অশান্তি হেতু & দিকে অপরের যাত্রার পথ বন্ধ 
হইয়াছে। এ কথা সত্য হইলে ব্যাপার সহজ নছে। কিন্তু সরকার 
এমন মিথ্যার আশ্রয় লইনা হিন্দু তীর্ঘ্াত্রীর তীথথযাত্রায়--ধর্ঘমাচরণে বাধ! 
দিবেন, এমন ত বিশ্বাস হয় না। আশ! কৃরি, এ সম্বন্ধে যথাযথ তথ্য 
অবিলদ্বে গ্রকাশ করিয়া সরকার সকলের দন্দেহতগ্রন করিবেন।” 

১৯২২ থুঃ অব্ধের ২৪শে জুন তারিখের [1089 ০06 48870) 
পত্রিকার নি়লিখিত সংবাদটা প্রকাশ হইয়াছে £_ 

10.081113 0 73001 8707 :_4 00811111878 00101)1- 
11109 88৪ (19811) ০90010008010) 01 0:0%1003 00101)100100168 
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0610098 01 0118078 10 738007080) 0181 0110 60 01৪ 
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019 810189 ০6 1909 90008 10 00111111188 09910 %%%1%- 
/8660. 11760170108 10110018819 00890019 ৪6:0181) 8051560 
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এতাবে প্রতিবংসর হাত্রীর রাস্তা বন্ধ হওয়ায় কারণ কি? 
গাড়োয়ালে যে ছৃতিক্ষ তাহ! সতা কিন্তু কলেরার জন্ত যে রাত! বন্ধ 
হইয়াছে ভাহা ঠিক মনে হয় না, কারণ বদিও আমরা! হরিঘারে ও 
ঘবীকেশে কলেরায় সংবাদ পাইয়াছিলাম এবং তখন এই উতর স্থানে 
লোকও মগগিতেছিল কিন্তু লছষনঝোল! পার হইয়া হখন জামরা 
হিষালয়ের মধ্যে ঢুফি্া পরি তখন কোথাও কলেরার রোগী দেখি 



বনরীনারায়ণের রাস্তা বন্ধের কিঞিত মন্তব্য. ৩১৩ ৬১৩৪৬ 

নাই, তবে রুদ্রপরয়াগে ডিষাক্ট বোর্ডের সেনিটার অফিসার বলিগাছিলেন 
যে আগন্তামুনিতে কলের! আছে। আমরা কিন্তু চটিতে কোনও রোগী 
দেখি নাই। নিকটবর্তী গ্রামে আছে কি না তাহার তত অগুমন্ধান 
করিতে পারি নাই। অপর এই ৪** মাইল রাস্তার মধো আর! 
কুত্তাপি কলেরা দেখি নাই। স্থৃতরাং ইছাতে বুঝা যাইতেছে থে 

কলেরার জন্য রাস্তা বন্ধ হয় ঢাই। দ্বিতীয় কারণ দুতিক্ষ। 8৪1 
সমস্ত গাড়োয়াল ব্যাপি, দমন্ত গাড়োদাল দেশটাকে ভীষপঞ্চাবে 

করাল ব্যান করিয়! গ্রাম করিতেছে তবে এখনও গিলয়া ফেলে নাই। 

যদি গবণমেন্ট যাত্রীরান্ঠ। বন্ধ না করিতেন তবে এই গ্রাস উদ্গার 

দিয়! ফেলিয়া দিত অথবা! আন্তে আস্তে গিলিতে থাকিত কিন্তু গংণহেপ্টের 

ভ্রম বশতঃ গারোয়ালকে এই রাক্ষমীর গ্রাস 6ইতে অবাক দিতে 

বিলক্ষণ বেগ পাতে হইবে। আমর! দেখিয়াছি কেদারনাগে 

এবং অন্তান্ত স্থানে গ্রচুব গিনিষপত্র মুত ছিল কিন্তু হাত্রী সমাগ 

না হওয়াতে দোকানদারর| অন্তর বিক্রয় করিয়াছে । এই দুল 

তীর্ধের রাল্তা বন্ধ করিবার প্রধান নায়ক কালীকক্বলী বাবার 

ধর্শীশালার ম্যানেঞার শ্রীষং রাঁমনাম জী। হিনি পৌড়ীর় ডেপুটা 
কমিশনারকে লিখাতে রাম্তা বন্ধ হইয়াছে । যে লণ স্থানে কালীকখলী 

বাবার ধর্শশাল! আছে তথায় সঙগরত দেওয়! »র। রাল্া খোলা 

খাকিলে দাধু স্ন্যাদীরা তখার টপৰ্িত হইএ| সদারত গ্রহণ করিবেন 

এবং বিস্তর অর্থ বার হইবে তাই ভিনি এট দার ছউতে নুকিলাত 

করিয়াছেন। রাস্তা বন্ধ হওয়াতে যে সব অন্থবিধা ইয়াছে তাহা 

নিয়ে বিবৃত করিলাম । 

(১) সকল চটির দোঞানগারেরাঈ চৈ ও বৈশাখ মাসে রাষমগর 
অথব! কাঠগুদাম হইতে মাল সরবরাছ করির| মনত রাখিয়াছিল কিন্তু 



*. জর্জ 

৩১৪ কেদার-ব্দরি পরিভ্রমণ 

ক্রেত। না পাওয়াতে অনেকে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। অনেক দৌকাম- 

দায়ের! আমাদের নিকট এই [বৃষ আভিযোগু করিয়াছিল। 

(২) কাণ্ী ও বাপানওয়ালার! এই সময় বিস্তর অর্থ উপার্জন 

করিয়া থাকে কিন্তু রাম্ত। বন্ধ হওয়াতে ভাছার! স্ব স্ব গ্রামে চলিয়া 

গিক্নাছে এবং বিস্তর ক্ষতিগ্রস্থ হুইয়াছে। ইহারা সাধারণতঃ হরিঘার 

এবং স্বধীকেশ গ্রভৃতি স্থানে যাত্রীর অপেক্ষায় থাকে । 

(৩) যাত্রীদের নিকট হইতে পাণারা বিস্তর অর্থ পাইয়া 

থাকেন, তীহারাও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন। 

(৪) তীর্থন্তানের মনিরের আয়ও বন্ধ হইয়াছে। মন্দিরের 

গুয়োছিত ও অন্তান্ত কর্মচারীর! আক্ষেপ করিয়াছেন। 

(৫) চার মেগরের! শ্বশ্ব গ্রামে চলিয়! গিয়াছে। ছয় মাসের 

রোঞ্জগার তাহাদের বন্ধ হইয়াছে । তাহার! ডিছ্রা্ট বোর্ড হুইতে 

মানিক বেতন পাইয়। থাকে। 
কেদারনাথ ও বদ্্রীনারাঁয়ণের বাস্তার সকল দোকান্দায়ের, 

কাঠগ্ুদাম ও রামনগর হইতে মগ আনাইয়া থাকে। হিমালয়ের 

উৎপন্ন খান্ধদ্রবা যাত্রীদের বাবহারে খুব কম আসিয়া থাকে কারণ 

যাহা উৎপক্জ হয় তাহা পাহাড়ীদেরই প্রচুর নহে। 
বদ্্রীনায়ায়ণেয রাস্তায় গ্রতিবংসর ৫০1৬৯ হাজার যাত্রী চলাফের! 

করিয়! থাকে । ১৩২৭ সনে ৪৬ হাজার যাত্রী গিয়াছিল। ১৩২৮ সনে 

বৈশাখ মাসে হখন রান্ত। খোল! ছিল তখন প্রায় ৩৪ হাজার যাত্রী 

পার হইয়। গিয়াছিল। আমি লছমন বোলাতে অবগত হইলাম 

থে একদল 'পুরবিয়ার+ সহিত পুলিশের মারপিট পর্ধান্ত ইয়া 
গিয়াছে, পরে জোর করিয়া বদরিকাশ্রষ অভিমুখে রওনা হইয়া 

গিয়াছে । ভারা লে ২০২৫ জন ছিল। 



বন্দ্রীনারায়ণের রাস্তা বন্ধের কিঞ্চিত মন্তবা ৩১৫ 
২০০৯ পাসটপস্পিশাশিপা পিল সিসি সত সপ সস শী তি 

আমর! ভ্রমণের সময় দেখিয়াছিলাম কতকগুলি যাত্রী তিরীয় 

রাস্তায় গঙ্গোওরী ও যমুনোত্বরী হুইয়! ত্রিধুগীনায়ারণে আইসে পরে 

কেদারনাথ ও বন্দ্রীনাথ দর্শন করিয়া হরিধার অথবা রামনগরের 

রাস্তায় প্রত্যাবর্তন করে। এই রাস্তায় তাহাদিগকে কেহই বাধা দেয় নাই 

অথবা তাহা! অনশনেও মরিয়। ধায় নাই। কুলির দরকার হইলে 

দেরাছন অথব| মস্থরী হইতে*কাত্তীর বন্দোবস্ত করিয়া নিতে হয়। 

জামাদের হৃবীকেশে অবস্থান সময়ে একদল যাত্রী লছমন বোলাতে 

বাধাপ্রাপ্ত হইয়! দেরাছুন হইয়। গঙ্গোত্তবী ধায়, পরে ত্রিমুগীনায়ায়ণ 

হইয়া বেদারনাথ ও বন্ত্রীনাথ দশন করে। কেদারনাথের রাস্তায় 

তাহাদের সহিত বখন সাক্ষাৎ হয় তখন আমর! যে জয়ধ্বনি 

করিয়াছিলাম তাহা এখনও আদার কানে বাজতেছে। কি ধর্ছের 

প্রাণ, ধর্ধের জন্ত তাহারা কত কঠোর পরিশ্রম করিয়া! নারায়ণ 

দর্শন করিতে গিয়াছিল। ধন্য তাহাদের জীবন, ধর্পের জন্ত 

ধাহাদের এত আকুল পিপাসা, ধাহাদের নারারণের প্রতি এত অগাধ 

তক্তি ও বিশ্বাস, সাধ্য কি তাহাদের কেহ আটকাইর| রাখিতে পারে? 



শ্রীব্রীনারায়ণম্ঠারত্রিকম্ 
পবন মন্দ সুগন্ধ শীতল হেম মন্দির শোভিতম্ । 

প্রীনিকট গঙ্গ! বহুত নির্ধল শ্রীবন্্রীনাথ বিশ্বস্তরম্। 
প্রীগুর কেদারনাথ সদাশিবং, কাশী বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরম্ ॥ 

শেষ মমির করত নিশিদিন ধন্ঠৃত ধ্যান মহেষ্বরম্ | 
শ্রীবেদ ব্রঙ্গ৷ করত স্ততি ্রবদ্রীনাখ বিশ্বস্তরম্। 
শ্রীপুর কেদারনাথ সদাশিবং, কাশী বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরম্ ॥ 

ইন্ত্, চন্দ্র, কুবের, ধুনিকর ধুপদীপ প্রকাশিতম্। 
প্রীসিদ্ধ মুনি জন ধুনি করত জয় জয় শ্রীবদ্রীনাথ বিশ্বস্তরম্। 

শ্রীগুরু কেদারনাথ সদাশিবং কাশী বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরম্ ॥ 
শক্তি গৌরি গণেশ সারদ নারদ মুনি ধুনি উচ্চরৈ। 
যোগ ধ্যান অপার লীলা শ্রুবদ্রীনাথ বিশ্বস্তরম্। 

শ্রীগুরু কোরনাথ সদাশিবং, কাশী বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরম্ ॥ 

যক্ষকিন্নর করত কৌতুক গান গন্ধর্ব গ্রক!শিতম্। 
প্রীলক্মী কমল! চামর ঢোরে শ্রীবন্ত্রীনাথ বিশ্বস্তরম্। 

প্ীগুরু কেদারনাথ সদাশিবং, কাশী বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরম্॥ 
কৈলাশমে একদেব নিরঞ্জন শৈল শিখর মহেস্বরম্। 

রাজ! যুধিষ্ঠির করত জয় জয় শ্রমবতীনাথ বিশ্বস্তরম্ । 
জীগুরু কেদারনাথ সদাশিবং, কাশী বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরম্ ॥ 

শীবসত্রীনাথজীকে পঞ্চরত্বম্ পড়ত পাপ বিনাশনঙ্। 
ফোটি তীয়খ লভয়ে পুণ্যং প্র!প্যতে ফলদার়কম্ শ্রীবত্রীনাথ 

বিশ্বস্তরহ্। 

গগুরু কেদারনাথ সদাশিবং, কাশী বিশ্বনাথ বিশ্বেখবরম্ | 
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প্রধান প্রধান স্থানের দূরত্ব 

হরিদ্বার 

হৃযীকেশ 
লক্ষণ ঝোল৷ 

দেব প্রয়াগ 

রুদ্র প্রশ্নাগ 

গুধ্ঠকাশী 

কেদার নাথ 

নাল। 

লালসাঙ্গ! 

জোশীম 

বদবিকা শ্রম 

লালসাঙগ! 

কর্ণপ্রাগ 

মেহেল চৌরী 

কত্র প্রয়াণ 

টিঃরা 

দেবপ্রগ়াগ 

হরিথার হইতে কর্ণপ্ররাগের রাস্তায় ব্রিক 

দেরাহুন 

মেরাছুন 

হইতে 

হইতে 

স্বধীকেশ 

লক্ষণ ঝোল! 

দেবপ্রম্নাগ 

রুদ্র প্রন্থাণ 

গুপুকাণ 

কেছাব নাখ 

নাল! 

লাঞ্লাঙ। 

জোশীমঠ 

বদএক!শ্রম 

লালসাগগ। 

কণগ্রগাগ 

যাইল 
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মেছেল চৌগী - ২৯ 

রাহনণ্ শা ও 

মোট ৪582 

ঞপ্রয়াগ --১৯ 

প্িনগর সা পা তিতি 

টঞরী তি 

[শষ ১৮০ 

হগুনোন্তরী ১৯৬ 

ধ্যান স্পাতি 
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